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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése

(210) M 06 01887
(220) 2006.05.29.
(731) Salzmann Zoltán, Budapest (HU)
(541) ÉrMe
(511) 35 Reklámozás; reklámügynökségek; hirdetési szolgáltatások;
hirdetõ ügynökségek; szabadtéri hirdetés; kereskedelmi ügyletek;
import-export ügyletek; áruk és szolgáltatások kiskereskedelmi
értékesítése; árverések tartása; eladási propaganda; beszerzõi
szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; titkársági szolgáltatások; irodai szolgáltatások; könyvelés; könyvvizsgálat; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; piackutatás;
piaci tanulmányok; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadás és segítségnyújtás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában; szakvéleményadás gazdasági
ügyekben; szakmai konzultáció üzleti ügyekben; költöztetõszolgáltatások vállalkozások számára; állásközvetítõ irodák; munkaerõ-toborzás; személyzet kiválasztása pszichológiai módszerekkel; tanácsadás személyzeti ügyekben; kereskedelmi vagy üzleti
célú klubszolgáltatások.
41 Oktatás; akadémiák; vallásoktatás; oktatási tárgyú információk nyújtása; nevelés; kollégiumok; diákotthonok; óvodák; szakmai képzés; gyakorlati képzés; pályaválasztási tanácsadás; konferenciák, szimpóziumok, kollokviumok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása; kulturális és nevelési célú kiállítások és vásárok szervezése; könyvkiadás; elektronikus desktop kiadó tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; online elérhetõ elektronikus publikációk; fordítói szolgáltatások;
filmgyártás; videofilmgyártás; szórakoztatás; elõadómûvészek
szolgáltatásai; fogadások tervezése és szervezése (szórakoztatás);
bálok szervezése; játékkaszinók; sorsjátékok lebonyolítása;
sporttevékenységek; sportversenyek rendezése; sportlétesítmények üzemeltetése; golfpályák üzemeltetése; sportfelszerelések
kölcsönzése (a jármûvek kivételével); teniszpályák bérbeadása;
sport edzõtábori szolgáltatások; üdülõtábor szolgáltatások; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási vagy
szórakoztatási célú klubszolgáltatások; kulturális tevékenységek;
szabadidõs szolgáltatások nyújtása.
(210) M 04 04932
(220) 2004.12.09.
(731) InterPannónia Film Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Szórakoztatás, filmgyártás és sokszorosítás, filmek bemutatása és kölcsönzése, hang és képfelvétel, egyéb hang és/vagy képrögzítõ készülékeken történõ gyártása, sokszorosítása.

(546)

(511) 3
Mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és
csiszolószerek.
4
Porfelszívó, portalanító és porlekötõ termékek.
(210) M 05 00683
(220) 2005.02.22.
(731) Építészfórum Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Eszter, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) Építészfórum
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 01521
(220) 2005.04.28.
(731) K-Swiss Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
Westlake Village, Kalifornia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25

Cipõk, szandálok és papucsok.

(210) M 05 01098
(220) 2005.03.23.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) MICRO INJECTION SPRAY DRIED
(511) 30 Kávé, filteres csomagolású kávét is beleértve, kávéitalok;
kávé és tejeskávé italok, tejpor, pótkávé, kakaó, csokoládé, gabonafélék, gyümölcsök, cukor, gyógynövények és fûszerek, illetve
ezen termékek kombinációja; kávékivonatok, azonnal oldódó kávé, pótkávé; tea, teaitalok, tealevelek, gyógytea, teakivonatok,
azonnal oldódó tea, teapótlók; teafõzetek, fõzetek; kakaó, kakaóitalok, csokoládé és csokoládékivonat por vagy granulátum alakban, vagy folyékony formában.
(210) M 05 01563
(220) 2005.05.03.
(731) Albatrosz 21 Sport Egyesület, Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 01761
(220) 2006.05.19.
(731) BOSTE BRAND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Sávolyi Györgyi, Sávolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
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(511) 41 Brazil, Copacabana Beach-i hangulatot idézõ show-mûsorok rendezése, brazil fellépõkkel; brazil kultúrára épülõ elõadások, brazil sporttal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása.

(546)

43 A vendéglátó-ipari szolgáltatás keretein belül speciális brazil ételeket, italokat, koktélokat szolgálnak fel, brazil kultúrkörbõl eredõ öltözékben.

(210) M 05 01623
(220) 2005.05.06.
(731) PROVINEX Bt., Hajdúszoboszló (HU)
(541) BABAVILÁG
(511) 35 Bébitermékekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; hirdetés.

(210) M 05 00300
(220) 2005.01.21.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) LIPOSIL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(210) M 05 01740
(220) 2005.05.18.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 05 01743
(220) 2005.05.18.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 04 02101
(220) 2004.05.03.
(731) RADIO GROUP Kft., Budakeszi (HU)
(541) EUROPEAN HIT RADIO
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 02187
(220) 2004.05.07.
(731) Csoknyay Zoltán, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ,
S.B.G & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) RETRO CAFÉ
(511) 39 Házhozszállítás (pizzafutár).
43

Vendéglátó-ipari szolgáltatások, éttermek, kávézók.

(210) M 04 03402
(220) 2004.08.06.
(731) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
(740) Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda, Budapest

(511) 6
Nem nemesfémbõl és ötvözeteibõl készült kulcstartó, jelvény; más áruosztályokba nem sorolt fémtermékek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, mérõ-, jelzõ-,
ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy
sokszorosítására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemez; kazettalejátszó készülék; CD-lejátszó; CD; rádió; lemezjátszó; magnó; tévéjáték; távirányító készülék; telefon, telefonkészülék, telefonkagyló, mobiltelefon; üzenetrögzítõ készülék; televízió; tévékészülék; képmagnó; videokazetta; videojáték
kazetta; videotelefon; videoképernyõ; autórádió; rádiós ébresztõóra; felvevõkamera; kamera; speciális fényképezõgép és mûszertok; iránytû; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, zseb számológépek; adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; számítógép-billentyûzet; számítógép; szemüvegtok; kontaktlencse-tároló; szemüvegtároló lánc; szemüvegtartó zsinór; szemüvegkeret; szemüveg; nagyítólencse; fényszûrõ
lencse; napszemüveg, távcsõ, fényképezõgép-keresõ; búvárkészülék; búvármaszk; búváröltözék; fürdõ- és úszómellény; úszószárnyak; légzõkészülék víz alatti úszáshoz; villogó jelzõfény;
mérõkészülékek és berendezések; elektromos hajsütõ; hajcsavaró, bukósisak; mágnes.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; fürdõszoba-szerelvények; vécécsésze, -ülõke; ágymelegítõ; elektromos takaró, fûtõkészülék; hõpalack; italhûtõ berendezés; kerékpárlámpa; mennyezetlámpa; elektromos karácsonyfaégõk; elektromos
lámpa; dekorációs lampionok; elemlámpa, zseblámpa, világítórakéta; gázlámpa; lámpa; kávészûrõ; kávéfõzõ gép; kávédaráló; kávépörkölõ; kenyérpirító; elektromos vízforraló; lábmelegítõ; hajszárító; jégszekrény, fagyasztóláda.
12 Léggömb; babakocsi, bicikli, kerékpár, tricikli; bicikli és
kerékpárkosár, csengõ és pumpa; a 12. áruosztályba tartozó bicikli- és kerékpáralkatrészek és -tartozékok; kiskocsi, jármû üléshuzat, golfautó, kézikocsi, jármûfejpárna, jármûduda, jármûkerékagy, jármûtükör, sárhányó; evezõk, kenu evezõlapátok; csónak,
kenu, dingi, gumicsónak; gyermekkocsi, gyermeksportkocsi és
babakocsitetõ és védõsátor; kerekes mózeskosár; jármûülésre
szerelhetõ biztonsági öv; az ebbe az áruosztályba tartozó gyermek
biztonsági ülés; jármûüléshuzat, jármûbe szerelhetõ napellenzõ;
taliga, kerekes szék, ablaktörlõ, szélvédõ, szélvédõtakaró, jármûriasztó, gyermekszállító eszközök, jármûkarfák, jármû tetõcsomagtartó és tetõsínek, jármû tetején szállított áruk rögzítésére, kitámasztására szolgáló szerelvények; kormánykerék, jármûülésre
és jármûbe szerelhetõ háttámla; kerékpár- és bicikli-csomagtartó;
hátsó csomagtartó- és autószõnyeg, biciklire és jármûbe szerelhetõ palacktartó; jármûbe szerelhetõ mózeskosár-rögzítõk; biciklire
szerelhetõ szállítókosár; jármûülésre rögzíthetõ gyermeküléspárna; játékjármû gyermekek számára, autóspárna, ebbe az áruosztályba sorolt jármûszerelvények és -tartozékok; ital-, étel- és csomagszállító kerekes kocsi és kerékpár, gokart, lábpedálos kocsi és
pedállal hajtott szárazföldi jármûvek, távirányítású repülõtárgyak
és jármûvek, jármû és egyéb biztonsági övekhez használatos
rögzítõszerkezetek, gyermek játszójármû, gumi és abroncsjavító-készlet, roller, jármûvekben használható üléspárna és tálca,
jármû sárfogó lapok és sárvédõ, nyitható tetõablak és napellenzõ,
jármûvédõ ponyva, jármûvekbe szerelhetõ szeméttároló, szõnyeg.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak

M388

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
28 Ebbe az áruosztályba tartozó játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, játékkártyák; karácsonyi díszek és karácsonyi
petárdák, partidekoráció és petárda, léggömb; szobabicikli; újdonságok és mókás dolgok; papírsárkány; álarc; plüssjátékok; ebbe az áruosztályba sorolt automata játékok; cukorkaadagoló.

más osztályokba; ékszerek; drágakövek; nemesfémbõl készült
háztartási eszközök; nemesfémbõl készült háztartási tárolóeszközök; nemesfémbõl készült vödör; nemesfémbõl készült doboz;
ékszerdoboz; ébresztõóra; jelvény; gyertyatartó és karos gyertyatartó; mandzsettagombok; nyakkendõtû; nyakkendõcsíptetõ;
kulcskarika; medál; óra, zseb- és állóóra; karóraszíj; óralánc;
karóra.
16 Papír- és írószeráru; nyomdaipari termékek; folyóirat;
könyv; magazin; kiadványok; poszter; levelezõlap; képregény;
munkafüzet; kifestõkönyv; notesz; címjegyzék; névjegykártya;
öntapadós címke; matrica; névjegykártya; tejesüvegkupak;
könyvjelzõ; mûvészkellékek; író- vagy rajzszerek; naptár, poszter, határidõnapló (nem elektronikus); oktatási és tananyagok (készülékek kivételével); irodaszerek; radír; ceruzahegyezõ; vonalzó; levonókép (dörzsmatrica); iratmappa; fényképalbum; album;
csomagolópapír; ajándékcsomagoló; ajándékkísérõ kártya; ajándékdoboz; üdvözlõlap; papír rendezvénykellékek; papír dekorációs anyagok; csomagolóanyagok; parafa tábla; iskolatábla; hirdetõtábla; bélyegalbum; kézikönyv; fotóalbum; fénykép; papírvagy kartonmodellek; irodai vagy háztartási ragasztó; ragasztószalag; papír; festõecset; mûvészkellékek; levélnehezék; ceruzakészlet; ceruza vagy tolltartótok; ceruza- vagy tolltartó; határidõnapló; papírszalvéta; képeslap; modellezõkellékek; kotta.
18 Táska, utazóláda, bõrönd, hátitáska, bõrerszény, (babahordó) kenguru, babakocsi, hátizsák, táskahuzat, neszeszer, piperetáska, pénztárca, levéltárca, aktatáska, sporttáska, ruhatartó zsák,
sportszatyor, névjegykártya-tartó, kameratok; piperetáska, kulcstartó, kártyatartó, bõrbõl készült útitáska, esernyõ, napernyõ, sétapálca, hám, nyereg, kalapdoboz, bõr kulcstartólánc, bõrbõl készült tok vagy bõrkarton, bõröv, diplomatatáska, csizma és cipõ
bõrbélés, iskolatáska, bõr- vagy mûbõr kotta, lószerszám.
20 Bútor, tükör, képkeret; más áruosztályba nem sorolt fából,
parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl készült termékek,
kagylóból, borostyánból, gyöngyházból vagy ezen anyagokat
utánzó anyagokból vagy mûanyagból készült termékek; díszpárna, matrac, párna, szék, hálózsák, kosár, gyöngyfüggöny; ebbe az
áruosztályba tartozó ágyfelszerelés, ágynemû, alvóhely háziállatoknak, ágykeret, pad, lóca, palackrekesz, doboz, láda, ruhaakasztó, kabátfogas, bölcsõ, gyermekágy, faliszekrény, íróasztal, dívány, kutyaház, fésülködõasztal, szívószál, legyezõ, magasított
gyermekszék, bébijárókeret, járóka, felfújható reklámtárgyak,
ékszerdobozka, levélszekrény, örökmozgó (szélforgó), irodabútor, fa-, viasz-, gipsz- vagy mûanyag szobor, papírtörülközõ-adagoló, tálca.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésû és szivacs; borotvapamacs; borotvapamacs-tartó; cipõkanál; szappantartódoboz; szappanadagoló; szappantartó; fogkefe; púderpamacs; kefe (kivéve festõecsetet); kefegyártáshoz használt anyagok; mosogatókefe; cipõkefe; takarítóeszközök; vasforgács; locsolókanna; vödör; szemétvödör; porrongy; tisztítókendõ; háztartási kesztyû; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveg); más áruosztályokba nem sorolt üvegáru, porcelán- és agyagedény; váza; cserépedény; kristály; tál; madárkalitka; ketrec háziállatok részére; gyertyatartó; cukorkatartó; ruhaakasztó; ruhafogas; ruhacsipesz; kenyértartó; kenyérvágó deszka; poháralátét; koktélkeverõ; kávédaráló; kávéõrlõ; kávészûrõ;
kávéskanna; üvegnyitó; dugóhúzó; vágódeszka; edény; papírtörülközõ-adagoló; pohár; bögre; söröskorsó; ivópohár; ivópalackok; ivóedény; teáskanna; süteményesdoboz; fazék- és láboskészlet, lábos; tányér; fazék; fûszertartókészlet; sótartó; sószóró;
borsszóró; borsdaráló; tojástartó; tojásfõzéshez használt idõmérõ;
kanál; virágcserép; uzsonnadoboz; étlaptartó; szerencsemalac;
pénzkazetta.
24 Törülközõ, flanel, lepedõ, párnahuzat, paplanhuzat, takarópaplan, ágykárpit, függöny, a 24. áruosztályba tartozó textilnemû;
textil asztalterítõ, szalvéta.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, sálak, kosztüm, pizsama, hálóköntös, úszóruha, nyakkendõ, kesztyû.

(210) M 04 02604
(220) 2004.06.07.
(731) GENERALE BISCUIT, (société anonyme), Athis-Mons (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 29 Édes vagy pikáns, gyümölcsbõl vagy zöldségbõl, nevezetesen burgonyából készített étvágygerjesztõk, ízesített vagy natúr
burgonyachips, hasábburgonya, szárított gyümölcskeverékek és
mindenféle olajos dió, nevezetesen földimogyoró és kesudió, olajos termékek, különösen feldolgozott magvak, mogyorók és diók,
úgy mint földimogyoró, kesudió; apró fõtt húsfalatok mint étvágygerjesztõk; tejtermékek, nevezetesen tejes desszertek, joghurtok, joghurtitalok, habok, krémek, desszertkrémek.
30 Lisztek, torták és piték (édes vagy sós); gabonakészítmények, gabonatermékek reggelire, kukoricapelyhek, sós kekszek,
pattogatott kukorica; fõleg tortatésztából készített ételek; kenyér,
kétszersült; kekszek (édes vagy pikáns); ostyák, amerikai palacsinta, tészták, e termékek natúr és/vagy bevont és/vagy töltött
és/vagy ízesített formában; édes vagy sós, kenyérbõl, kekszbõl
vagy tésztából álló étvágygerjesztõk; cukrászáru.
31 Nyers gabonafélék, nem feldolgozott szemestermények,
magok (vetõmagok), gabonaszemek (magok).
(210) M 04 02603
(731) Vittorio Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2004.06.07.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 03928
(220) 2004.09.22.
(731) Beney Péter Árpád, Budapest (HU)
(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 04 02740
(220) 2004.06.17.
Bábolna Takarmányipari Kft., Bábolna (HU)
dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

Vahur
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra.
31 Tápanyagok állatok számára.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 04 04474
(220) 2004.11.08.
(731) GREEN FOOD Hungary Élelmiszerkereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kittka András, Kittka & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3

Kozmetikai krémek.

(210) M 04 04465
(220) 2004.11.05.
(731) Zachár Attila, Ladánybene (HU)
(546)

(511) 25

Nõi felsõruházat, férfi felsõruházat, gyermek felsõruházat.

(210) M 05 00835
(220) 2005.03.02.
(731) HUNGÁRIA-Közraktározási és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) HUNGÁRIA KÖZRAKTÁR
(511) 39 Közraktározás.

M 05 02237
(220) 2005.07.04.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

Cookie és Babak menni Magyarország
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 03467
(220) 2005.10.26.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(740) Krániczné dr. Lengyel Annamária jogtanácsos, Gyõr
(554)

(210) M 05 00906
(220) 2005.03.08.
(731) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ és Fejlesztõ
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) UNGARNS FREUNDLICHER FLUGHAFEN
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
(210) M 05 00907
(220) 2005.03.08.
(731) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ és Fejlesztõ
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) A VENDÉGVÁRÓ REPÜLÕTÉR
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
(210) M 05 00908
(220) 2005.03.08.
(731) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ és Fejlesztõ
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) HUNGARY’S FRIENDLY AIRPORT
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(511) 30

Kekszek, aprósütemények, teasütemények, linzerek.

(210) M 05 03348
(220) 2005.10.17.
(731) POSZTERFOTÓ Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Vác (HU)
(740) dr. Bálint Éva ügyvéd, Budapest
(541) PIGMENTA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
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tûk; klisék; albumok; autotípiák; borítékok (papíripari); brosúrák,
vékony fûzött könyvek; címkék, nem szövetbõl; csomagolópapír;
dobozok kartonból vagy papírból; dossziék; folyóiratok; füzetek;
grafikus ábrázolások; hirdetõtáblák papírból vagy kartonból; iratgyûjtõk, dossziék; karton; kártyák; képek; könyvecskék, füzetek;
könyvek; könyvkötések; levelezõpapírok; levélpapír; magazinok,
revük (idõszaki lapok); metszetek; naptárak; naptárak letéphetõ
lapokkal, efemeridák; noteszok; nyomatok (metszetek); papíráruk; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; pauszpapír; pergamenpapír; plakátok falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; poszterek; prospektusok; rézkarcok (gravûrök); söröskorsó alátétek; szalvéták papírból; szobrocskák, figurák papírmaséból; újságok; üdvözlõlapok/kártyák; vászon könyvkötéshez; világító papír; zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból);
zászlók (papírból); zenélõ üdvözlõlapok.

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; különösen a nemesfémekbõl és ötvözeteikbõl készült vagy ezekkel bevont termékek és ékszerek, bõranyagból készült termékek, illetve ruházati cikkek kiskereskedelmi forgalmazása, értékesítése és reklámozása.
(210) M 05 02904
(220) 2005.09.08.
(731) SONY BMG Music Entertainment (Magyarország)
Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

40 Anyagmegmunkálás; fényképnyomás; fénynyomat, fotogravúr; fényszedési szolgáltatások; filmek elõhívása fényképezésnél; litografálás, kõnyomás; mintanyomás; ofszetnyomás; papír
kikészítése, appretúrája; papírkezelés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; fényképészet;
könyvkiadás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások);
oktatás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); szövegek kiadása (nem reklámcélú).
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; grafikusmûvészi
tervezési szolgáltatások; ipari formatervezés; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógépprogramozás; számítógépszoftver fenntartása; szerzõi jogok kezelése; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 05 03491
(220) 2005.10.27.
(731) DivX, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), San Diego,
California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) DIVX
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására,
illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek
érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 02903
(220) 2005.09.08.
(731) Lõrinczy Bálint, Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 03380
(220) 2005.10.19.
(731) Varga István, Budapest (HU); Varga Istvánné, Budapest (HU)
(541) ARSAD véritable eau d’arquebusade
(511) 5
Igazi arquebusade víz tartalmú gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek;
tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek).
30 Igazi arquebusade víz tartalmú kávé, tea, kakaó, cukor, rizs,
tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;
méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres
mártások; fûszerek; jég.
33 Igazi arquebusade víz tartalmú alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
44 Igazi arquebusade vízzel kapcsolatos orvosi szolgáltatások;
állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti
és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 05 02803
(220) 2005.08.29.
(731) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach am Taunus (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BLEND-A-MED INSPIRED BY NATURE
(511) 3
Nem gyógyászati célú készítmények a száj, fogak, torok,
fogíny és szájüreg higiéniájának karbantartására, öblögetõkészítmények fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító készítmények, fogápoló készítmények, szájvizek, tisztítóporok, fogkõelszínezõ tabletták.
5
Gyógyhatású készítmények a száj, fogak, torok és szájüreg
higiéniájának karbantartására, öblögetõkészítmények fogkõ és
fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító készítmények, fogápoló
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és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájspray-k, fogzselék, fluoros fogzselék, fluoros szájvizek, tisztítóporok, fogkõelszínezõ tabletták, a fogak és a fogíny megelõzõ kezelésére szolgáló készítmények, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású rágógumik, fertõtlenítõ hatású fogtisztító és fogápoló készítmények
mûfogakhoz, mûfogsorhoz, fogszabályzókhoz és hidakhoz, ragasztókészítmények mûfogakhoz, ragasztóporok.
(210) M 06 00586
(220) 2006.02.20.
(731) Disney Enterprises, Inc., Burbank, California (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) PIRATES OF THE CARIBBEAN:DEAD MAN’S

CHEST
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 00587
(220) 2006.02.20.
(731) GUTZ JEANS Ruházati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság , Gyõr (HU)
(740) dr. Darnói Norbert, Dr. Darnói Ügyvédi Iroda, Gyõr
(541) GUTZ
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; dzsekik; felsõkabátok,
felöltõk; felsõruházat; pólók; pulóverek; szoknyák; térdnadrágok;
nadrágok.
(210) M 06 00588
(220) 2006.02.20.
(731) Cryovac, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Saddle Brook,
New Jersey (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 41 Oktatási szolgáltatások, nevezetesen szeminárium és kiállításközpont mûködtetése, szakmai szemináriumok, kiállítások,
bemutatók és tréningek vezetése az élelmiszer-marketing és csomagolás területén.
(210) M 06 00590
(220) 2006.02.20.
(731) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Burbank, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) WILL TURNER
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(210) M 05 03965
(220) 2005.12.13.
(731) OTIS Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság,
Kunszentmiklós (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(541) CSODASZÓDA
(511) 1
Ipari vegyi termékek; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére
és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; kozmetikai cikkek.
(210) M 05 03861
(220) 2005.12.05.
(731) TREMCO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16
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(210) M 06 00607
(220) 2006.02.21.
(731) GÉPNARANCS.HU Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) GÉPNARANCS
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 00737
(220) 2006.03.03.
(731) FORSTAR 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) Coskun Aydin, Budapest
(546)

(511) 25

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00672
(220) 2006.02.27.
(731) Órás István, Szentendre (HU)
(541) Dió Rudi
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 06 00411
(220) 2006.02.07.
(731) EUROCOM Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szalay Péter, Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése, fogadások tervezése (szórakoztatás).
(210) M 06 00430
(731) KESZÜ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 00264
(220) 2006.01.27.
(731) dr. Tárkányi Zsolt Tibor 40%, Budapest (HU); Simándi Tamás
30%, Szeged (HU); Zvolenszki Krisztina 30%, Sajószöged (HU)
(546)

(210) M 06 00674
(220) 2006.02.27.
(731) Órás István, Szentendre (HU)
(541) Mák Rudi
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(220) 2006.02.08.
(210) M 06 00678
(220) 2006.02.27.
(731) LIFE-QUALITY HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Pécs (HU)
(740) dr. Váradi Gábor, Váradi Ügyvédi Iroda, Pécs
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 06 00439
(220) 2006.02.08.
Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A., Carros (FR)
dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

CHONDRO-AID
3
Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,
fogkrémek, hajápolók.
5
Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyászati használatra, tápanyag adalék gyógyászati célra, fertõtlenítõszerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(511) 30 Fahéjas magvas gabonakészítmények, fahéjas magvas péksütemények és fahéjas magvas cukrászsütemények.
(210) M 06 00683
(220) 2006.02.27.
(731) Red-Scorpions Security Kft., Jászberény (HU)
(541) RED-SCORPIONS SECURITY KFT.
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; betörés elleni és biz-
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tonsági riasztás figyelése; detektívügynökségek; eltûnt személyek felkutatása; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; társas
kíséret; testõrszolgálat; éjjeliõr-szolgálat.
(210) M 06 00685
(220) 2006.02.27.
(731) 2F-2000 Számítástechnikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(541) virusriado
(511) 35 Online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton.
(210) M 06 00686
(220) 2006.02.27.
(731) Ms Fanny Azoulay, Saint-Maur-Des-Fosses (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 25

Ruházati cikkek, konfekciós ruházat, lábbelik.

(210) M 06 00688
(220) 2006.02.27.
(731) Ms Fanny Azoulay, Saint-Maur-Des-Fosses (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 25

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(210) M 06 01677
(220) 2006.05.12.
(731) Murcsek Zoltán, Budapest (HU)
(546)

Ruházati cikkek, konfekciós ruházat, lábbelik.

(210) M 06 00687
(220) 2006.02.27.
(731) Ms Fanny Azoulay, Saint-Maur-Des-Fosses (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 25

(210) M 06 01461
(220) 2006.04.27.
(731) HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Ruházati cikkek, konfekciós ruházat, lábbelik.

(511) 36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlan-értékbecslés, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlan) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek.
(210) M 06 01680
(220) 2006.05.12.
(731) InBev S.A. société anonyme, Bruxelles (BE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) LEGERE
(511) 32 Sörök.
(210) M 06 01682
(220) 2006.05.12.
(731) SOMAFIS Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 00689
(220) 2006.02.27.
(731) Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim Sirketi,
Bahcelievler, Isztambul (TR)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 25

(511) 32

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01684
(220) 2006.05.12.
(731) Drozgyik Péter, Pécs (HU)
(740) dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs
(546)

Italok, különösen sörök.

(210) M 06 01460
(220) 2006.04.27.
(731) HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 44 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, sóbarlang üzemeltetése és sóbarlang üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások.
(210) M 06 01012
(220) 2006.03.24.
(731) HONEST & GAIN Kft., Budapest (HU)
(546)

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

(511) 25
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(546)

(210) M 06 01013
(220) 2006.03.24.
(731) ZHAN KUN Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(511) 9
Hangok, képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, optikai adathordozók;
televíziós készülékek, videomagnók, számítógépek.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01802
(220) 2006.05.23.
(731) F & E Tûz, Robbanásvédelmi és Hõszigetelõ Kft., Pécs (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) SPOTIZOL
(511) 1
Ipari vegyi termékek; ipari katalizátorok, feldolgozatlan
mûgyanták és mûanyagok; termelési eljárás során alkalmazandó
tisztítószerek.

(210) M 06 01014
(220) 2006.03.24.
(731) Digitalia Digitális Média Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Zempléni Kinga, Bellák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 06 01022
(220) 2006.03.24.
(731) TRANSMAN Közlekedési Rendszergazdálkodási Tanácsadó
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ELEKTRA
(511) 42 Közforgalmú közlekedési csipkártyarendszerek követelményei és alkalmazása.

(210) M 06 01791
(731) Gyürüsi Tímea, Pápa (HU)
(546)

(220) 2006.05.23.

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályba; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek
és lószerszámok.
25

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01807
(220) 2006.05.23.
(731) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC (Delaware
állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Dublin, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ISOSET THERMOSHIELD
(511) 1
Szintetikus gyanta kötõanyagok, öntvények és formák készítésére, fémöntödei használatra.
(210) M 06 00829
(220) 2006.03.10.
(731) Urbana Real Estate Ingatlanfejlesztési és Hasznosítási Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zamostny Zsolt, Zamostny & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 06 00830
(220) 2006.03.10.
(731) Kajibás Éva Katalin, Nyíregyháza (Sóstófürdõ) (HU)
(740) dr. Gazda Tamás, Zamostny & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

M 06 01797
(220) 2006.05.23.
Kiss Borászat Kft., Tabdi (HU)
dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

HUKK
32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más
készítmények italokhoz.

M 06 01799
(220) 2006.05.23.
Surjány-Hús Kft., Törökszentmiklós-Surjány (HU)
dr. Sás Tamás, Dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

CSATÁRI
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek.

(210) M 06 01801
(220) 2006.05.23.
(731) COLUMBUS Klíma Kereskedelmi és Vagyonkezelõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 00833
(220) 2006.03.10.
(731) HERBA HUNGARY Kereskedelmi Zártkörû Részvénytársaság,
Göd (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(511) 16 Folyóiratok; hírlevelek; íróeszközök; magazinok, revük
(idõszaki lapok); mûanyag fóliák csomagolásra; prospektusok;
újságok; zacskók csomagolásra; öntapadós címkék.
43 Önkiszolgáló éttermek; éttermek; étkezdék; rendezvényhez
termek kölcsönzése; vendéglátóipar; bár (szolgáltatások); kantinok, büfék, étkezdék.

(546)

(210) M 06 00839
(220) 2006.03.10.
(731) WANSHIDA Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(210) M 06 00834
(220) 2006.03.10.
(731) KLERNA-99 Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00835
(220) 2006.03.10.
(731) KLERNA-99 Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00938
(220) 2006.03.21.
(731) Laboratoires Goemar, Saint Malo (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) PHYSIOMER
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek, nevezetesen tisztítóoldatok az
orrjáratok kitisztításához.
10 Orvosi készülékek és berendezések, különösen eszközök az
orrjáratok kitisztítására.
(210) M 06 01710
(220) 2006.05.16.
(731) Kukoricza János, Tiszaújváros (HU)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00836
(220) 2006.03.10.
(731) KLERNA-99 Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászzsinórok, horgászbotok, horgászorsók.

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00837
(220) 2006.03.10.
(731) KLERNA-99 Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00838
(731) Lakatos Zoltán, Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.03.10.

(210) M 06 01396
(220) 2006.04.24.
(731) BONGRAIN S.A. a French Société anonyme, Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ARANYA
(511) 29 Tej, sajt, tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.
(210) M 06 01273
(220) 2006.04.12.
(731) Átrium Park Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bebõk Gábor, Bebõk és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(591)

M 06 01274
(220) 2006.04.12.
Bihari Sándor, Szentendre (HU)
dr. Firicz László ügyvéd, Budapest

WARP
25

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 06 01275
(220) 2006.04.12.
Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest (HU)
dr. Naszádos Krisztina, NKKB Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 06 01276
(220) 2006.04.12.
(731) Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Naszádos Krisztina, NKKB Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 06 01277
(220) 2006.04.12.
(731) Changsha Cigarette Factory, Changsha City,
Hunan Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(210) M 06 01489
(220) 2006.04.28.
(731) Boldog Özséb Alapítvány, Márianosztra (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) PÁLOS
(511) 5
Gyógyitalok, gyógyteák, herbateák; gyógynövénykészítmények, gyógynövények, szárított levendula; légfrissítõ készítmények; méhészeti termékek gyógyászati használatra.
16 Könyvek, újságok, folyóiratok, ismertetõfüzetek, prospektusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, poszterek, naptárak, szentképek és egyéb kiadványok; fényképek; kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak papírmaséból
vagy kartonból; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; kecskehús; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; tejes italok; kecsketejbõl készített
tejtermékek; állati eredetû bio-élelmiszerek.
30 Tea; sütõipari termékek; száraztészták; méz, méhészeti termékek emberi fogyasztásra; fûszerek, fûszerkeverékek, szárított
fûszernövények; növényi eredetû bio-élelmiszerek.
31 Friss gyümölcsök és zöldségek; friss biogyümölcsök és biozöldségek; élõ növények és virágok; kertészeti termékek és magok.
32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz; bio-alapanyagokból készült gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszes italok.
43 Éttermek, kávéházak, teázók, cukrászdák, büfék; vendéglátás; ideiglenes szállásadás; rendezvényekhez termek és helyiségek bérbeadása; szociális otthonok, nyugdíjasotthonok, bölcsõdék, nevelõotthonok, menhelyek, hajléktalanmelegedõk, ingyenkonyhák fenntartása.
(210) M 06 01490
(220) 2006.04.28.
(731) Boldog Özséb Alapítvány, Márianosztra (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 01278
(220) 2006.04.12.
(731) Changsha Cigarette Factory, Changsha City,
Hunan Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(210) M 06 01280
(220) 2006.04.12.
(731) Neptune a French Société par action simplifiée, Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(511) 32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz; bio-alapanyagokból készült gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszes italok.
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(210) M 06 01492
(220) 2006.04.28.
(731) Overland Lifestyles Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bartal Iván ügyvéd, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 01493
(220) 2006.04.28.
(731) Overland Lifestyles Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bartal Iván ügyvéd, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 06 01916
(220) 2006.05.30.
Astellas Pharma Inc., Tokyo (JP)
2006-047347
2006.05.24. JP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, gyógyszerészeti készítmények és anyagok immunterápiás célra.

(210) M 06 01917
(220) 2006.05.30.
(731) The Scott Fetzer Company (Delaware államban bejegyzett
társaság), Westlake, Ohio (US)
(300) 76/654,384
2006.02.01. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 7

Porszívók és azok tartozékai.

(210) M 06 01918
(220) 2006.05.30.
(731) The Scott Fetzer Company (Delaware államban bejegyzett
társaság), Westlake, Ohio (US)
(300) 76/651,946
2005.12.15. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) AVALIR
(511) 7
Porszívók és azok tartozékai.

(210) M 06 01095
(220) 2006.03.30.
(731) NATUR-FOOD Kft., Budakalász (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(511) 29 Tartósított, konzervált, szárított gyümölcsök, zöldségek és
keverékeik, aszalványok, müzlik, zselék, lekvárok; zöldségkonzervek és gyümölcskonzervek, savanyúságok, befõttek, tojás; étolajok és étzsírok; savanyúságok, tej és egyéb tejtermékek.

(210) M 06 01290
(220) 2006.04.12.
(731) National Geographic Society (a District of Columbia
corporation), Washington, D.C. (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(210) M 06 01291
(220) 2006.04.13.
(731) TRAN VAN HONG, Budapest (HU)
(541) MC TRAN
(511) 25 Ruházati cikkek.
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(210) M 06 01292
(220) 2006.04.13.
(731) DÁVID-ART Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 01813
(220) 2006.05.24.
(731) Nagy és Társa Bt., Székesfehérvár (HU)
(546)

(511) 41 Mûvészeti oktatás; felvételi elõkészítés; mûvészeti alkotómûhelyek és mûvésztelepek szervezése és lebonyolítása; mûvészeti elõadások szervezése és lebonyolítása; mûvészeti kiállítások
szervezése és lebonyolítása; mûvészeti klubok szervezése és tartása; mûvészeti elméleti és gyakorlati képzés.
(210) M 06 01293
(220) 2006.04.13.
(731) Wie sbauer-Dunahús Húsfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) EREDETI MIXI-MAXI GYEREKTÁL
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok
és zsírok.
(210) M 06 01355
(220) 2006.04.19.
(731) Agrinex Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 10 Lúdtalpbetétek; lúdtalpbetétek cipõkbe, csizmákba; ortopéd
lábbelik; ortopédiai cikkek; ortopédiai cipõtalpak; ortopédiai
térdvédõk.
25 Cipõfelsõrészek; cipõk; cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalások; csúszásgátlók lábbelikhez; fûzõk; fûzõs bakancsok; izzadságfelszívó harisnyák; kamásnik (bokavédõk); kaplik, cipõorrok; magas szárú cipõk; papucsok; rámák lábbelikhez; sárcipõk;
síbakancsok, sícipõk; sportcipõk; sportlábbelik; strandlábbelik;
szandálok; tornacipõk; zoknik.

(210) M 06 01814
(220) 2006.05.24.
(731) Nagy és Társa Bt., Székesfehérvár (HU)
(546)

(511) 10 Lúdtalpbetétek; lúdtalpbetétek cipõkbe, csizmákba; ortopéd
lábbelik; ortopédiai cikkek; ortopédiai cipõtalpak; ortopédiai
térdvédõk.
25 Cipõfelsõrészek; cipõk; cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalások; csúszásgátlók lábbelikhez; fûzõk; fûzõs bakancsok; izzadságfelszívó harisnyák; kamásnik (bokavédõk); kaplik, cipõorrok; magas szárú cipõk; papucsok; rámák lábbelikhez; sárcipõk;
síbakancsok, sícipõk; sportcipõk; sportlábbelik; strandlábbelik;
szandálok; tornacipõk; zoknik.

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
5
Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 01817
(220) 2006.05.24.
(731) dr. Mohácsi Mihály, Budapest (HU)
(546)

M 06 01567
(220) 2006.05.05.
Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
dr. Szöllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr

CsokoCsúcs
30

Kekszek, piskóták.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 01810
(220) 2006.05.24.
(731) EuroGate 2000 Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pomáz (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 6
Ajtóbetétek fémbõl, ajtókeretek, ajtótokok fémbõl, ajtószerelvények fémbõl, ajtóvasalások, építõanyagok fémbõl, építõelemek fémbõl.

(210) M 06 00901
(220) 2006.03.17.
(731) Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztõk Egyesülete,
Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

(546)

(511) 29 Húsok, tõkehúsok, hentesáruk, tartósított és mélyhûtött húsáruk, húskonzervek, hústartalmú félkészételek, hústartalmú készételek húskivonatok, zsírok.

(210) M 06 00904
(220) 2006.03.17.
(731) Remont-Hungary Rt., Miskolc (HU)
(546)

(511) 11

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök (készülékek kivételével).
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.
(210) M 06 00998
(220) 2006.03.24.
(731) Papolczy Géza, Érd (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

Kazánok.

(210) M 06 00990
(220) 2006.03.23.
(731) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)
(554)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek.
(210) M 06 00999
(220) 2006.03.24.
(731) Shanghai Baolong Industries Corporation, Shanghai, P.R. (CN)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)
(511) 6

Szobrok fémbõl.

14

Szobrok nemesfémbõl.

41

Szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szórakoztatás, oktatás.

(210) M 06 00991
(220) 2006.03.23.
(731) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)
(546)

(511) 16
41

Papír.
Szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szórakoztatás, oktatás.

(210) M 06 01939
(220) 2006.05.31.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 6
Csapszegek, csavarok fémbõl; fémgyûrûk; anyacsavarok
fémbõl; fémzárak jármûvekhez; acéllemezek; acélcsövek; fémcsõszorítók; szorítókengyelek csövekhez; kerék csapszegek; sasszegek; csõtoldatok fémbõl.
7
Kipufogócsövek jármûvekhez; hangtompítók gépjármûmotorokhoz; kerékcserélõ és -emelõ készülékek, abroncsleszedõk;
emelõszerkezetek (gépek) tehergépjármûvekhez; légkompresszorok; vulkanizáló készülékek; légszivattyúk (garázsfelszerelések); hangtompító csövek gépjármûmotorokhoz.
9
Gumiabroncsokban levõ nyomás csökkenését automatikusan jelzõ készülékek; manométerek; betörésgátló felszerelések,
elektromos; navigációs eszközök gépjármûvekhez; elektronikus
címkék árukhoz; vevõkészülékek (audio-, video-,); sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; taxaméterek (díjmutató számlálószerkezetek); automatikus kormányberendezések jármûvekhez; sebességmérõk.
12 Szelepek jármûabroncsokhoz; kerékkiegyenlítõ súlyok;
gázüzemhez csatlakozások; dísztárcsák (keréken); keréktárcsák;
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biztonsági gyermekülések jármûvekbe; légszivattyúk (jármûtartozékok); ablaktörlõk; gépkocsi-lengéscsillapítók; gépkocsi-lökhárítók; hátrameneti jelzõk jármûvekhez; központi ajtózárak gépjármûvekhez; rezonátorok jármûvekhez.

(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,
forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyümölcsitalok, csümölcslé,
nektár, limonádé, szénsavas üdítõitalok és egyéb nem alkoholos
italok.

(210) M 06 01000
(220) 2006.03.24.
(731) Shanghai Baolong Industries Corporation, Shanghai, P.R. (CN)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 06 01008
(220) 2006.03.24.
(731) Kékkúti Ásványvíz Kitermelõ, Töltõ és Forgalmazó Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Kékkút (HU)
(541) MERÍTS LENDÜLETET!
(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,
forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyömölcsitalok, gyümölcslé,
nektár, limonádé, szénsavas üdítõitalok és egyéb nem alkoholos
italok, szörp és egyéb készítmények ital elõállításához.

(511) 9
Gumiabroncsokban levõ nyomás csökkenését automatikusan jelzõ készülékek; manométerek; betörésgátló felszerelések,
elektromos; navigációs eszközök gépjármûvekhez; elektronikus
címkék árukhoz; vevõkészülékek (audio-, video-,); sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; taxaméterek (díjmutató számlálószerkezetek); automatikus kormányberendezések jármûvekhez; sebességmutatók és sebességmérõk.
12 Szelepek jármûabroncsokhoz; kerékkiegyenlítõ súlyok;
gázüzemhez csatlakozások; dísztárcsák (keréken); keréktárcsák;
biztonsági gyermekülések jármûvekbe; légszivattyúk (jármûtartozékok); ablaktörlõk; gépkocsi-lengéscsillapítók; gépkocsi-lökhárítók; hátrameneti jelzõk jármûvekhez; központi ajtózárak gépjármûvekhez; rezonátorok jármûvekhez.
(210) M 06 01006
(220) 2006.03.24.
(731) TRIOTEL Távközlési Kft., Pápa (HU)
(541) TRIOTEL
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 01007
(220) 2006.03.24.
(731) Kékkúti Ásványvíz Kitermelõ, Töltõ és Forgalmazó Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Kékkút (HU)
(554)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 01010
(220) 2006.03.24.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

CSAK A CSOKI SZÁMÍT
30 Kakaó és kakaó alapú készítmények és italok, csokoládé,
csokoládé termékek, csokoládé alapú készítmények és italok, csokoládés tej, csokoládé alapú fagylaltok, csokoládé alapú fagyasztott édességek és jégkrémek, csokoládés gabonapehely szeletek.

(210) M 06 01639
(220) 2006.05.10.
(731) EG-Palace Kft., Budapest (HU); Elephant Holding Rt.,
Budapest (HU); Euro Ingatlan Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 01640
(220) 2006.05.10.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 01641
(220) 2006.05.10.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
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jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 01642
(220) 2006.05.10.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) CELEBRITY
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 01644
(220) 2006.05.10.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) BALANCE
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 01645
(220) 2006.05.10.
ANNEX Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 01647
(220) 2006.05.10.
(731) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 01649
(220) 2006.05.10.
(731) FEIN Hungária Kft., Szada (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 7
Megmunkálógépek, fõleg csiszológépek, fûrészelõ gépek,
spaklizógépek, fugakiszedõ gépek, élezõgépek, polírozógépek.
(210) M 06 01650
(220) 2006.05.10.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

HANG CENTER
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység.

(210) M 06 01646
(220) 2006.05.10.
(731) ANNEX Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 29
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(546)

(210) M 06 01143
(220) 2006.04.03.
(731) Expressz Magyarország Média Zártkörûen Mûködõ Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Csákay Zoltán, Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti cikkek; papíripari cikkek, papíripari és háztartási ragasztóanyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai eszközök (a bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (a készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek
intézése, kereskedelmi ügyletek adminisztrációja, irodai munkák.
38

Távközlés.

41 Nevelés, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenységek, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), szövegek
kiadása (nem reklámcélú), fényképészet, könyvkiadás.

(210) M 06 01660
(220) 2006.05.11.
(731) GEORGE’S FOOD Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Boros Árpád, Dr. Boros Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43 Vendéglátó-ipari (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes
szállásadás; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 01159
(220) 2006.04.03.
(731) Closed Joint Stock company „Region-AM„, Moscow (RU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

Vodkák.

(210) M 06 01652
(220) 2006.05.10.
(731) MAI QI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) Xiao Xia, Budapest
(541) MAXWELL
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 01655
(220) 2006.05.11.
(731) CZIKKHALAS Halastavai Kft., Varsád (HU)
(740) dr. Lengl Gyula ügyvéd, Szekszárd
(546)

(511) 29

Halhús.

(210) M 06 01659
(220) 2006.05.11.
(731) Seres Attila, Diósd (HU); Nagy Barnabás, Budapest (HU)
(740) dr. Hajnis Gábor ügyvéd, Budapest

M 06 01662
(220) 2006.05.11.
Sparta Achille Filippo, Budapest (HU)
Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

KARMATRONIC
9
Mûsoros adathordozók elsõsorban könnyûzenei mûsorral;
színpadtechnikai hangszórók, hangátviteli készülékek; stúdióberendezések és készülékek.
41 Szórakoztatás elsõsorban könnyûzenei együttes szolgáltatásai; zenekari szolgáltatások; kiadó; hangstúdió; mûsorszervezés.

(210) M 06 01664
(220) 2006.05.11.
(731) Laptop.hu Kft., Budapest (HU)
(541) Kezedben a világ...
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
(210) M 06 01665
(220) 2006.05.11.
(731) LU FRANCE, Rungis (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé, kávé alapú italok, kakaó alapú
italok, csokoládé alapú italok, cukor, rizs, puffasztott rizs, tápióka
és liszt (édes vagy sós) torták és piték, pizzák; natúr vagy ízesített
és/vagy töltött tészták, készítmények gabonafélékbõl, gabonakészítmények reggelire; különösen tésztát tartalmazó készételek;
fõként süteménytésztából készített ételek; kenyér, kétszersültek,
kekszek (édes vagy pikáns), ostyák, palacsinták, sütemények,
tészták, mindezen termékek natúr és/vagy bevont és/vagy töltött
és/vagy ízesített változatban; édes vagy sós étvágygerjesztõk kenyérbõl, kekszbõl vagy tésztából; cukrászipari termékek; étkezési
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jég, fagylaltok fõként joghurtból, jégkrémek, vízzel készített
fagylaltok (étkezési jég), fagyasztott joghurtok (étkezési jég),
fagyasztott ízesített víz; méz.
(210) M 06 01666
(220) 2006.05.11.
(731) LU FRANCE, Rungis (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé, kávé alapú italok, kakaó alapú
italok, csokoládé alapú italok, cukor, rizs, puffasztott rizs, tápióka
és liszt (édes vagy sós) torták és piték, pizzák; natúr vagy ízesített
és/vagy töltött tészták, készítmények gabonafélékbõl, gabonakészítmények reggelire; különösen tésztát tartalmazó készételek;
fõként süteménytésztából készített ételek; kenyér, kétszersültek,
kekszek (édes vagy pikáns), ostyák, palacsinták, sütemények,
tészták, mindezen termékek natúr és/vagy bevont és/vagy töltött
és/vagy ízesített változatban; édes vagy sós étvágygerjesztõk kenyérbõl, kekszbõl vagy tésztából; cukrászipari termékek; étkezési
jég, fagylaltok fõként joghurtból, jégkrémek, vízzel készített
fagylaltok (étkezési jég), fagyasztott joghurtok (étkezési jég),
fagyasztott ízesített víz; méz.
(210) M 06 01667
(220) 2006.05.11.
(731) Tíz Évszak Vendéglátó-ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Huszárné dr. Gyarmati Ágnes ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 43

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 01668
(220) 2006.05.11.
(731) Goldmember’s Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Tokod (HU)
(740) dr. Gabos Szilvia ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére;
fodrászszalon; manikûrszolgáltatás; szépségszalon.
(210) M 06 01669
(220) 2006.05.11.
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Shenzhen (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Számítógépes hardver, firmware (mikroprogramozott,
ROM-ban tárolt program), és szoftver, nevezetesen számítógépek, perifériák, számítógépes hálózatok és hálózati komponensek, valamint komponensek irányító/kezelõ és összekötõ telekommunikációs hálózatokhoz, számítógépek és számítógép-hálózatok biztonságának nyújtásához és hálózatkezelés és kiemelt
szolgáltatások fejlesztéséhez és telepítéséhez, valamint irányító/kezelõ és összekötõ multimédia, audio- és videoadat felszerelések, nevezetesen vezetékes és vezeték nélküli hálózati interfész
(csatlakozási felület) készülékek, kapcsolóeszközök, átjárók (melyeken keresztül csatlakozni lehet más számítógépekhez) vezeték
nélküli kommunikációs rendszerekben történõ használatra, számítógépes hálózatok és távbeszélés, telefonok és rokon szoftverek terén használt számítógépes hálózat(köz)i hidak, csomópontok (összekapcsoló eszközök), routerek (adatútválasztók), modemek, elektromos kábelek, integrált áramkörök, elektromos tápegységek, távolsági hozzáférést biztosító felszerelések, mind az
elõbb felsoroltakhoz, nevezetesen hibakeresõ, installáló, támogató, irányító/kezelõ, konfiguráló, csatlakoztató, együttmûködõ
(hálózatok között), bõvítõ és kontrolláló számítógépes szoftver
számítógépes hardverhez, firmware-hez, és szoftverhez; hibakeresõ, installáló, támogató, irányító/kezelõ, konfiguráló, csatlakoztató, együttmûködõ (hálózatok között), bõvítõ és kontrolláló
számítógépes szoftver számítógépes hardverhez, firmware-hez és
szoftverhez; oktatás terén használt számítógépes szoftver, nevezetesen felhasználók közötti adat kommunikációhoz; telekommunikációs berendezések, nevezetesen telekommunikációra
szolgáló vezeték nélküli rádió frekvenciás kapcsolók; rádióadók
és rádióvevõk; vezeték nélküli lokális áramhurok hozzáférést biztosító, bázisállomás-vezérlõt, antennákat, jeleket továbbító és fogadó, átvevõegységeket tartalmazó készülékek rádiójel továbbítására, valamint átvevõterminálok és helyi központok között történõ rádiójel és hang továbbítására használt hálózatkezelõ kapcsolók; vezeték nélküli kapcsoló platformok optikai csatornák
összeköttetésének kereséséhez, hangokhoz és jelekhez, hívásfeldolgozáshoz és rendszerkarbantartáshoz; hozzáférést biztosító
hálózati készülékek, nevezetesen bázisállomás-vezérlõk; irányított- és körsugárzó antennák; átvevõterminálok; mobiltelefonok,
vezeték nélküli telefonok; vezeték nélküli bázisállomások, vezeték nélküli antennák; hordozható rádió adó-vevõ készülékek telekommunikációs célokra; valamint fõvonal kábelekbõl és fõvonal
erõsítõkbõl álló telekommunikációs helyközi összeköttetések
(közvetlen vonal) és távolsági vonal (fõvonal) összeállítások; tárolt program által vezérelt kapcsolórendszerek, nevezetesen közérdekû telefonhálózatokban a beérkezõ hívásokból a kimenõ terminálokba érkezõ információ feldolgozásához használt tárolt
program által vezérelt kapcsológép; mobil kommunikációban
használt rádiókészülékek, nevezetesen adat-, hang- és képkapcsoló berendezések; látható jeleket továbbító telekommunikációs készülékek, nevezetesen optikai jel fogadására, továbbítására és
analizálására használt optikai vonali végberendezések, ugyancsak optikai vonali végberendezésekként ismert optikai hálózati
egységek, melyek az optikai hálózatot vezérlik; optikai szálú
kábeltelevízió átvivõ berendezések, nevezetesen elektromos világításkapcsolók, optikai szálak, száloptikai kábelek; ISDN (szélessávú integrált szolgáltatású digitális távközlési hálózathoz) hozzáférést biztosító adapter, telekommunikációs rendszer, nevezetesen számítógépes munkaállomások telekommunikációs terminál berendezésébõl álló intelligens magas frekvenciájú hálózat,
nevezetesen telefonos ISDN-távbeszélõ, vizuális telefon, digitálisan növelt teljesítményû zsinór nélküli telekommunikációs
(DECT) telefon, mobiltelefon; és digitális telefon; vezeték nélküli
elõfizetõi vonal berendezések, nevezetesen összeköttetések mobil-elõfizetõk kapcsolórendszerhez történõ hozzáféréséhez.

(210) M 06 01670
(220) 2006.05.11.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég),
Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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(541) AZ ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(210) M 06 01671
(220) 2006.05.11.
(731) K & K Kovács és Kovács Kft., Budapest (HU)
(546)

(546)
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 06 01673
(220) 2006.05.11.
(731) MONA HUNGARY Élelmiszer Gyártó és Forgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kardi Judit, Dr. Kardi Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

M 06 02024
(220) 2006.07.05.
Elsõ Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
dr. Tóth Gábor, Tóth B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

EME
38

Távközlés.

(210) M 06 02746
(731) Pósafalvi Péter, Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.08.11.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02747
(220) 2006.08.11.
(731) Somodi Krisztina, Budapest (HU);
Somodi Gyöngyvér, Budapest (HU)
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények;
fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár;
ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 01135
(731) Full Bt., Debrecen (HU)
(546)

(220) 2006.04.03.

(511) 16 Nyomtatványok, magazinok, revük (idõszaki lapok), újságok, folyóiratok.
35 Reklámozás.
(210) M 06 01957
(220) 2006.06.01.
(731) Ferencz Annamária, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
(210) M 06 02749
(220) 2006.08.11.
(731) Flipper-Rex Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser
és Szolgáltató Kft., Budapest
(541) TIKO-TIME
(511) 14 Órák; óragyártáshoz tartozó anyagok; óraszíjak, óraláncok,
óraüvegek, óraszerkezetek.
(210) M 06 02750
(731) Pápai Hús Zrt., Pápa (HU)
(546)

(220) 2006.08.11.

(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,
kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt, füstölt-fõtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy
bélben fõtt, pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékeik.
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(210) M 06 02751
(731) Pápai Hús Zrt., Pápa (HU)
(546)

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

(220) 2006.08.11.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,
kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt, füstölt-fõtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy
bélben fõtt, pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékeik.
(210) M 06 02756
(220) 2006.08.11.
(731) L-INEA Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(546)

(511) 35 Játékok kis- és nagykereskedelme, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02860
(220) 2006.08.25.
Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

M 06 02864
(220) 2006.08.25.
Jaf Holz Ungarn Kft., Dunaharaszti (HU)
dr. Ágoston Alexandra ügyvéd, Budapest

A FA A MI VILÁGUNK
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 02868
(220) 2006.08.25.
(731) PREZENTEX Korlátolt Felelõsségû Társaság, Oroszlány (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(210) M 06 02870
(220) 2006.08.25.
(731) Hankook Tire Co., Ltd., Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

Helló VIP
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
M 06 02861
(220) 2006.08.25.
Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Helló Hét
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 12 Kerékabroncsok jármûvekhez; belsõ légtömlõk jármûvekhez; sárfogó lapok jármûvekhez; szelepek jármûvekhez; gépjármûkerekek; keréktalpak gépjármûvekhez; küllõbilincsek kerekekhez; fékbetétek jármûvekhez; fékszelvények jármûvekhez;
üléshuzatok gépjármûvekhez; kormánykerekek gépjármûvekhez.
(210) M 06 02871
(220) 2006.08.25.
(731) Bridgestone Corporation (Japán törvényei szerint mûködõ
vállalat), Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

M 06 02862
(220) 2006.08.25.
Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Helló 7
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
M 06 02863
(220) 2006.08.25.
Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Helló Sztár
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.

(511) 12 Jármûalkatrészek, nevezetesen: lengéscsillapítók, autógumik, jármûkerekek, belsõ csövek, kerékabroncsok és jármûvek
kerekeihez való borítás, belsõ csõ gumiabroncshoz, alkatrészek és
kiegészítõk a fent soroltakhoz, biciklik.
17 Gumi, olajkerítések, gumi csomagoló konténerek, mûanyag
elõtermékek, mûanyag lapok a rétegelt üveges belsõ réteghez.
25 Ruházati cikkek, cipõk és fejfedõk, kesztyûk, sapkák, kalapok, napellenzõk.
28 Játékmodellek; testnevelési és sportcikkek, sportcikkek és
kiegészítõk; golfozáshoz használt felszerelések; golfütõ fejek,
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golfütõfej tokok; golftáskák; golffelszereléshez használt kocsi;
golfütõk; golfvasak; putter golfütõk; golfkesztyûk; speciális alakú sporttáskák különbözõ sporteszközökhöz; labdák; kézitáskák
és golfütõ nyelek.
(210) M 06 02872
(220) 2006.08.25.
(731) S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) 4 SEASONS
(511) 5
Gyomirtó szerek kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; rovarölõ szerek; molytalanító szerek; rovarriasztó szerek, gombaölõ szerek (fungicidek), patkányirtó szerek.
(210) M 06 02873
(220) 2006.08.25.
(731) Bridgestone Corporation (Japán törvényei szerint mûködõ
vállalat), Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 06 02491
(220) 2006.07.20.
(731) FAIRIMPEX Hungária Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Vecsés (HU)
(546)

(511) 36

(210) M 06 02492
(220) 2006.07.20.
(731) Hargitai Sándor, Budaörs (HU)
(740) dr. Kolozs László ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35
36

(511) 12 Jármûalkatrészek, nevezetesen: lengéscsillapítók, autógumik, jármûkerekek, belsõ csövek, kerékabroncsok és jármûvek
kerekeihez való borítás, belsõ csõ gumiabroncshoz, alkatrészek és
kiegészítõk a fent soroltakhoz, biciklik.
17 Gumi, olajkerítések, gumi csomagoló konténerek, mûanyag
elõtermékek, mûanyag lapok a rétegelt üveges belsõ réteghez.
25 Ruházati cikkek, cipõk és fejfedõk, kesztyûk, sapkák, kalapok, napellenzõk.
28 Játékmodellek; testnevelési és sportcikkek, sportcikkek és
kiegészítõk; golfozáshoz használt felszerelések; golfütõ fejek,
golfütõfej tokok; golftáskák; golffelszereléshez használt kocsi;
golfütõk; golfvasak; putter golfütõk; golfkesztyûk; speciális alakú sporttáskák különbözõ sporteszközökhöz; labdák; kézitáskák
és golfütõ nyelek.
(210) M 06 02874
(220) 2006.08.25.
(731) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) SOTALEX
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.
(210) M 06 02490
(220) 2006.07.20.
(731) Gimesi Ildikó, Nagymaros (HU)
(546)

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Ingatlanügyletek.

(210) M 06 02493
(220) 2006.07.20.
(731) SPIN Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kevei Mónika, Dr. Kevei Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 06 02494
(220) 2006.07.20.
(731) SPIN Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kevei Mónika, Dr. Kevei Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

Ingatlankezelés; irodák (ingatlanok) bérlete.

M 06 02495
(220) 2006.07.20.
SPIN Kft., Budapest (HU)
dr. Kevei Mónika, Dr. Kevei Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest

POKKA
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 06 02496
(220) 2006.07.20.
(731) HEMBACH Kft., Polgárdi (HU)
(740) Drávucz András, Jenõ
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(546)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, különösen mûanyag lapok, zsákok és tasakok borítás és csomagolás céljára.
(210) M 06 02497
(220) 2006.07.20.
(731) Precitool Hungaria Kft., Székesfehérvár (HU)
(546)

(511) 1
Ipari, mezõgazdasági, kertészeti termékek fémek edzésére,
hegesztésére vonatkozó termékek, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
4
Ipari olajok, zsírok, kenõanyagok, porfelszívó, portalanító,
porlekötõ termékek.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, fém építõanyagok, hordozható fémszerkezetek, nem elektromos fémkábelek, fémvezetékek, lakatosipari termékek, fém tömegcikk, fémcsövek, csõvezetékek, egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
7

Gépek, szerszámgépek, motorok, erõátviteli elemek.

8
Kézi szerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, vágó- és
szúrófegyverek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
37

Javítás, szerelési szolgáltatások.

40

Anyagmegmunkálás.

(210) M 06 02498
(220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) CHIPOTLES
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 06 02503
(220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DUVALIN
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 06 02504
(220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DUVALETA
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 06 02508
(220) 2006.07.20.
(731) Béndek Szolgáltató Bt., Biatorbágy (HU)
(541) CASSPEAT
(511) 35 Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési
konzultáció, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, konzultáció személyzeti kérdésekben.
41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés (szemléltetés), oktatás, szövegek kiadása (nem reklámcélú).
(210) M 06 02509
(220) 2006.07.20.
(731) WIENERBERGER zRt., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) WIENERBERGER POROTHERM HS
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 06 02512
(220) 2006.07.21.
(731) PNG Pharma Natura Group Kereskedelmi, Szolgáltató
és Tanácsadó Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Bihary Tibor, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) VITINNE
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 06 02513
(220) 2006.07.21.
(731) Black Care Kft., Budapest (HU)
(541) KIWI SUN
(511) 44 Szépségszalonok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02515
(220) 2006.07.21.
Bordás Zoltán, Budapest (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

(210) M 06 02516
(220) 2006.07.21.
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (HR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) PROSPERA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, központi idegrendszerre
ható gyógyszerek.
(210) M 06 02517
(220) 2006.07.21.
(731) Morton’s of Chicago, Inc., Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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(541) MORTON’S
(511) 43 Éttermi és bárszolgáltatások.
(210) M 06 02518
(220) 2006.07.21.
(731) Eagle Pack Pet Foods, Inc., Mishawaka, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) PRISM
(511) 31 Állateledel.
(210) M 06 02521
(220) 2006.07.24.
(731) Kálmánczhey Kornél, Miskolc (HU)
(546)

(210) M 06 02003
(220) 2006.06.07.
(731) Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 30

Fûszerek.

(210) M 06 02005
(220) 2006.06.07.
(731) Házisweets Édesipari Kft., Lajosmizse (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.

(210) M 06 01999
(220) 2006.06.07.
(731) IKO Production Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30 Édesipari és cukrászati készítmények, különösképpen csokoládé alapú készítmények, valamint kókusz alapú édességek.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
(210) M 06 02006
(220) 2006.06.07.
(731) Házisweets Édesipari Kft., Lajosmizse (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02000
(220) 2006.06.07.
(731) IKO Production Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02002
(220) 2006.06.07.
(731) Lakatos Péter, Szentendre (HU)
(541) KRAV MAGA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 30 Édesipari és cukrászati készítmények, különösképpen csokoládé alapú készítmények, valamint kókusz alapú édességek.
(210) M 06 02009
(220) 2006.06.07.
(731) Cott Beverages Inc., Tampa, Florida (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 32

Alkoholmentes italok és kivonatok ezek készítéséhez.

(210) M 06 02010
(220) 2006.06.07.
(731) ACTEL Távközlési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ACTEL DUO
(511) 38 Távközlési, kommunikációs, internet-, adatátviteli, távbeszélõ- és multimédiás szolgáltatások.
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bõl; fémlépcsõk; mozgatható lépcsõk utasok ki- és beszállásához
fémbõl; biztonsági pénzszekrények; fémdobozok; rögzített törülközõadagolók fémbõl; melegház szerkezetek fémbõl; fémoszlopok; biztonsági korlátok utakra fémbõl; telefonfülkék fémbõl;
lépcsõpofák, lécsõoldalfalak fémbõl; zsalugáterek fémbõl; emléktáblák fémbõl; hulladék- és szeméttartók fémbõl; állomástetõk
fémbõl; tájékoztató falidobozok fémbõl; fémrácsok fákhoz; jelzõtáblák állomásokhoz fémbõl; elzáróoszlopok fémbõl; vasúti jelzõoszlopok fémbõl; árusítóbódék fémbõl; hamutartók nyilvános
helyiségekbe fémbõl; fémelemek és alkatrészek közterületi létesítményekhez és szerelvényekhez; kültéri fémbútorok.
42 Ipari formatervezés; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások; mûszaki tervtanulmányok készítése; építési tervkészítés;
mûszaki kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése, különösen
közterületi létesítményekhez és szerelvényekhez.

(210) M 06 02011
(220) 2006.06.07.
(731) ACTEL Távközlési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) Jövõ a jelenben
(511) 38 Távközlési, kommunikációs, internet-, adatátviteli, távbeszélõ- és multimédiás szolgáltatások.
(210) M 06 02012
(220) 2006.06.07.
(731) ACTEL Távközlési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 06 02693
(220) 2006.08.03.
(731) NEXT TRADE Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 37 Javítási szolgáltatások.
38 Távközlési, kommunikációs, internet-, adatátviteli, távbeszélõ- és multimédiás szolgáltatások.
(210) M 06 02013
(220) 2006.06.07.
(731) ACTEL Távközlési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ACTEL TRIO
(511) 38 Távközlési, kommunikációs, internet-, adatátviteli, távbeszélõ- és multimédiás szolgáltatások.

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok rövid; alsónemûk; cipõk; dzsekik; dzsörzék (ruházat); fejfedõk; felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; hurkolt/kötöttáruk;
ingek; ingek, ingblúzok; kabátok; készruhák; kötöttáruk; lábbelik; melegítõk, szvetterek; nadrágok; nõi ruhák; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; sportcipõk; sportlábbelik; sporttrikók;
szandálok; szoknyák; térdnadrágok; tornacipõk; tornaruházat;
zoknik.
(210) M 06 02694
(731) Kovács Péter, Siófok (HU)
(546)

(220) 2006.08.03.

(210) M 06 02014
(220) 2006.06.07.
(731) Élvit Haus Bt., Székesfehérvár (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 06 02016
(220) 2006.06.07.
(731) UB CITÉ Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 6
Fémvázak építményekhez; építmények acélból; fémcölöpök, fémpillérek; fémpóznák; fémrudak; fémrácsok; fémrostélyok, fémrosták; bútorszerelvények fémbõl; hordozható építmények fémbõl; fémépítmények; fémkosarak; illesztõbetétek, béléslemezek fémbõl; drótkötelek; gombkilincsek, gombfogantyúk
fémbõl; védõtetõk fémbõl; fémburkolatok, fémborítások épületekhez és építményekhez; lambériák, falburkolatok fémbõl; kerítésoszlopok fémbõl; fémszerkezetek kerékpárok parkolásához;
mintás fémrácsozatok; dróthálók; levélszekrények fémbõl; fémburkolatok; fürdõkabinok fémbõl; fémrácsok rúdjai; válszafalak
fémbõl; hirdetõoszlopok fémbõl; acélredõnyök; külsõ zsaluk, ablaktáblák fémbõl; lépcsõfoklapok fémbõl; zsámolyok, létrák fém-

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
eladási propaganda (mások számára); gazdasági elõrejelzések;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; manöken/modell szolgálatok
reklám vagy kereskedelmi célból; munkaerõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok;
piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba
hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek,
hirdetõ ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi
vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; szakmai
konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági
ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások
kezelése; szövegfeldolgozás; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek); televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; újságelõfizetések intézése (mások számára);
állásközvetítõ irodák; árubemutatás; áruminták terjesztése; árverés; önköltségelemzés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti
információk; üzleti menedzselés elõadómûvészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése;
gyakorlati képzés (szemléltetés); helyfoglalás show-mûsorokra;
játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások nyújtása;
karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ tanfolyamok; modellügynökségek mûvészek számára; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk]; online játékok
szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sport edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével);
sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése;
testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofilmgyártás; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére;
zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú
információ; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(210) M 06 02761
(220) 2006.08.14.
(731) Lufi-Buli Kft., Budapest (HU)
(541) Lufi-Buli
(511) 17 Latex (gumi) ballonok, léggömbök; fóliaballonok, léggömbök; léggömbdekorációk; léggömbemblémázás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 06 02764
(220) 2005.03.10.
Flowcrete Group PLC, Sandbach, Cheshire (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

FLOWCRETE
19 Falak, padló és tetõszerkezet, építõanyagok; aszfalt, szurok
és bitumen; vakolatok; ipari és kereskedelmi épületek padozata;
baktériumölõ padlók; egybeöntött terazzo padlózatok; autóparkoló burkolat; cement és cementáló termékek; burkolatok; padlóanyagok, beton; padlókiegyenlítõ anyagok; folyadékkal mûködõ
érzékelõk, injektáló habarcs; padlóburkoló anyagok és felületvédõ anyagok; gyanta alapú felületvédõ anyagok.
37 Építkezés; épületek, utak autóutak és autóparkolók javítási,
szerelési, felújítási, helyreállítási, pótlási és nagyobbítási szolgáltatásai; festés és tapétázás; kereskedelmi és ipari épületek padozatának elkészítésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos
szolgáltatások; a fent felsorolt szolgáltatásokra vonatkozó információs és tanácsadói szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szemináriumok elõkészítése; a
padozatok elkészítésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos szemináriumok és szakmai képzések megszervezése; kereskedelmi és ipari épületek padozatának elkészítésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos szemináriumok és szakmai képzések megszervezése, beleértve a padlóbetonozást és padlófûtést;
különleges ipari követelményeknek megfelelõ padozatok készítésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos szemináriumok
és szakmai képzések megszervezése.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 02700
(220) 2006.08.03.
(731) ÖTVENNYOLC Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 43

FROSTA. A jégbe zárt csoda.

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

(210) M 06 02699
(220) 2006.08.03.
(731) SMILE TRADING Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

M 06 02762
(220) 2006.08.14.
Frosta Sp.z o.o., Bydgoszcz (PL)
Sárközi Imre, Esztergom

(210) M 06 02765
(220) 2006.08.14.
(731) Covex Farma S.L., Tres Cantos (Madrid) (ES)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 02759
(220) 2006.08.14.
(731) VENTURUS Tõkekockázati és Stratégia Tanácsadó
és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 02766
(220) 2006.08.14.
(731) Matrac & Co. Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 35

Bútor- és lakástextil-kiskereskedelem.

(210) M 06 02768
(731) Willa-Ker Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 43

(220) 2006.08.14.

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 06 02769
(220) 2006.08.14.
(731) Sylvain Húsipari Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 17
29

Mûanyag csomagolás.
Húsipari termékek.

(210) M 06 02771
(220) 2006.08.14.
(731) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Törökbálint (HU)
(740) dr. Kiss Domonkos, Szabó, Kõvári, Tercsák és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) dm baba bónusz
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 02770
(220) 2006.08.14.
(731) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Törökbálint (HU)
(740) dr. Kiss Domonkos, Szabó, Kõvári, Tercsák és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 02360
(220) 2006.07.11.
(731) CompLex Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 9
Mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-ROM-(kompakt) lemezek, DVD-disckek, hajlékony lemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,
amelyek más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari, könyvkötészeti termékek, könyvek, nyomtatványok, naptárak; folyóiratok, újságok.
(210) M 06 02361
(220) 2006.07.11.
(731) CompLex Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(511) 9
Mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-ROM-(kompakt) lemezek, DVD-disckek, hajlékony lemezek.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,
amelyek más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari, könyvkötészeti termékek, könyvek, nyomtatványok, naptárak; folyóiratok, újságok.
(210) M 06 02363
(220) 2006.07.11.
(731) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Bradenton, Florida (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TROPICANA GO
(511) 32 Gyümölcslevek és gyümölcslé italok.
(210) M 06 02776
(731) intimpHarma Kft., Erk (HU)
(546)

(220) 2006.08.15.

(511) 5
Gyógyszerészeti, egészségügyi termékek; (ezen belül különösen: nõgyógyászati, higiéniai készítmények).
10 Sebészeti, orvosi, gyógyászati készülékek és mûszerek;
(ezen belül különösen: nõgyógyászati, higiéniai készülékek, eszközök, és tartozékaik).
44 Orvosi szolgáltatások, gyógyászati, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; (ezen belül különösen:
nõgyógyászati, higiéniai szolgáltatások).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02777
(220) 2006.08.15.
Zsezserán Antal, Dunakeszi (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

ZSEZSI HUSI
29

Hús, hal, baromfi és vadhús, húskivonatok.

(210) M 06 02366
(220) 2006.07.11.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(541) Kabala
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, sörök kivételével.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02367
(220) 2006.07.12.
Dancestation TSE, Budapest (HU)
dr. Kocsis Ildikó, Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

Dancestation
41 Bálok szervezése; elõadómûvészek szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); oktatás; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); szabadidõs szolgáltatások nyújtása; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); élõ elõadások bemutatása.

(210) M 06 02369
(220) 2006.07.12.
(731) MASCULIN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Antónia ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 06 02370
(220) 2006.07.12.
(731) Chen Ta, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest
(546)

(511) 14

Bizsu.

(210) M 06 02371
(220) 2006.07.12.
(731) Kádár Zoltán, Diósd (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 39 Szállítás, különösen személy- és áruszállítás; taxiszolgáltatás; utazásszervezés.
(210) M 06 02372
(220) 2006.07.12.
(731) SOLVO Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)
(541) PREDEASY
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 06 02374
(220) 2006.07.12.
(731) CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítõ Alapítvány,
Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Mónika, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 06 02901
(220) 2006.08.29.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore-i cég,
Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) BILTMORE HOTEL
(511) 35 Szállodai, motel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
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kat, kapcsolatos üzeletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve eme szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ reklámozását.
36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, beleértve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbeadását; bérbeadott szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal
járó apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség
biztosítása.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása, vendéglátóipar (étel és ital), összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása, éttermek, kávéházak, ideiglenes szálláshely-foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.
(210) M 06 02113
(220) 2006.06.15.
(731) Diageo North America, Inc., Norwalk, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 06 02632
(220) 2006.07.31.
(731) Maaza International Co. L.L.C., Dubai (AE)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 06 02633
(220) 2006.08.23.
(731) Titánok Harcmûvészeti és Küzdõsport Egyesület,
Nagydorog (HU)
(541) Champion of the Cage
(511) 41 Sportversenyek rendezése.
(210) M 06 02634
(220) 2006.07.31.
(731) TRADE INVEST ’93 Kft., Szentendre (HU)
(740) Varga Dóra, Brazil Kft., Budapest
(546)

(511) 33
(210)
(731)
(300)
(740)

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(511) 41 Játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások
nyújtása; online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból];
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szerencsejátékok; szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

M 06 02528
(220) 2006.07.24.
Orthofix S.r.l., Bussolengo (IT)
1106236
2006.03.09. BX
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(210) M 06 02636
(731) Lázár Levente, Budapest (HU)
(546)

(546)

(220) 2006.07.31.

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek; mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
(210) M 06 02630
(220) 2006.07.31.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi
Iroda, Budapest
(541) VIDEOPLAYER
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 41

Sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 06 02637
(220) 2006.07.31.
(731) Gici Tej- Tejtermék Feldolgozó és Értékesítõ Kft., Gic (HU)
(740) dr. Horváth Béla, Dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék
(546)

(210) M 06 02631
(220) 2006.07.31.
(731) Kékmadár Apartmanok Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 29 Fõleg állati eredetû élelmiszerek, valamint fogyasztásra
kész vagy tartósított formában levõ zöldségfélék és egyéb konyhakerti termékek; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és
zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej- és tejtermékek.
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elõadómûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, a fentiekhez kapcsolódó internetes szolgáltatás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás),
konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások; kutatás és fejlesztés (mások részére),
pályaválasztási tanácsadás, pszichológus szolgáltatásai, szakmai
tanácsadás (az üzleti tanácsadás kivételével), számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal, szerkesztõségek.

(210) M 06 02638
(220) 2006.07.31.
(731) Gici Tej- Tejtermék Feldolgozó és Értékesítõ Kft., Gic (HU)
(740) dr. Horváth Béla, Dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék
(546)

(511) 30 Fõleg növényi eredetû élelmiszerek, fogyasztásra vagy tartósított formában, valamint élelmiszerek ízét javító kiegészítõ
anyagok, fûszeres mártások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02643
(220) 2006.08.01.
SBI Establishment, Vaduz (LI)
dr. Tuzson Bence, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

SBI Group
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
állásközvetítõ irodák, gazdasági elõrejelzések, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, konzultáció személyzeti kérdésekben, közvélemény-kutatás, munkaerõ-toborzás, önköltségelemzés, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés
elõadómûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, a fentiekhez kapcsolódó internetes szolgáltatás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás),
konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások; kutatás és fejlesztés (mások részére),
pályaválasztási tanácsadás, pszichológus szolgáltatásai, szakmai
tanácsadás (az üzleti tanácsadás kivételével), számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal, szerkesztõségek.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02646
(220) 2006.08.01.
VECSE KOMPLEX Kft., Budapest (HU)
dr. Földvári László ügyvéd, Budapest

DUNAI HAJÓS
33

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 06 02656
(220) 2006.08.01.
(731) Város-Kép Kht., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.
(210) M 06 02657
(220) 2006.08.01.
(731) Város-Kép Kht., Nyíregyháza (HU)
(546)

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

M 06 02644
(220) 2006.08.01.
SBI Establishment, Vaduz (LI)
dr. Tuzson Bence, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

Edlington
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
állásközvetítõ irodák, gazdasági elõrejelzések, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, konzultáció személyzeti kérdésekben, közvélemény-kutatás, munkaerõ-toborzás, önköltségelemzés, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés

(210) M 06 02658
(220) 2006.08.01.
(731) Pók Árpád, Veszprém (HU)
(541) Plafon LM
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; mûanyag építõipari termékek; mennyezetburkoló lapok.
(210) M 06 02665
(220) 2006.08.01.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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(541) HEALTHWORKS
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; élõsködõk irtására szolgáló készítmények; gombairtó szerek,
gyomirtó szerek; kínai gyógynövénytea, gyógyhatású tea, gyógyhatású italok, gyógyhatású frissítõ italok; tonik, tonik frissítõ italok (az összes gyógyászati használatra); gyógynövénykivonatok
(gyógyászati használatra); gyógynövényes fõzetek (gyógyászati
használatra); herbatea (gyógyászati használatra); gyógynövényalkotóelemek gyógyászati használatra; gyógynövénykészítmények gyógyászati használatra; gyógynövényfõzetek; kínai szabadalmú gyógyszerek; gyógynövényzselék; teknõsbékazselék; tonik gyógyszerek.
29 Hús, hal, szárnyas és vad; húskivonatok; tartósított, szárított
és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, dzsemek, gyümölcsszószok; tojás, tej és tejtermékek; étolaj és zsírok; levesek, leveskészítmények, levesporok, leveskeverékek, konzerv levesek,
mélyfagyasztott levesek, hozzávalók leves készítéséhez (egyik
sem gyógyászati); ételadalékok és élelmiszer-adalékok (nem gyógyászati használatra); gyógynövénykészítményekbõl álló természetes termékek (nem gyógyászati használatra); ételadalékok
gyógynövényekkel (nem gyógyászati használatra).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé,
gyógynövényes frissítõ italok (nem gyógyászati használatra);
gyógynövénykivonatok (nem gyógyászati használatra); gyógynövényfõzetek (nem gyógyászati használatra); gyógynövénytea
(nem gyógyászati használatra); liszt és gabonakészítmények, kenyér, tésztafélék és cukrászati készítmények, jégkrémek; méz;
melasz; élesztõ, sütõpor; só; mustár; ecet; szószok (ízesítõk); fûszerek; jég; desszertek; pudingok; rizssütemények; élelmiszeradalék anyagok emberi fogyasztásra; tonik ételek (nem gyógyászati használatra).

gyógyszerek, egészséges italok és ételek vonatkozásában, valamint egészségmegõrzõ szolgáltatások.
(210) M 06 02668
(220) 2006.08.02.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 38 Távközlés: nevezetesen szélessávú internetszolgáltatás, video le- és feltöltés internetre.
41 Nevelés és szakmai képzés; szórakoztatás; sport- kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02669
(220) 2006.08.02.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(541) videa
(511) 38 Távközlés: nevezetesen szélessávú internetszolgáltatás, video le- és feltöltés internetre.
41 Nevelés és szakmai képzés, szórakoztatás, sport- kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02674
(220) 2006.08.02.
(731) RAMSYS Informatikai Kutató Fejlesztõ és Szolgáltató Zrt.,
Kecskemét (HU)
(546)

32 Sörök; ásványvizek és buborékos vizek és más nem alkoholos italok és frissítõ italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és más készítmények italok és frissítõ italok készítéséhez;
gyümölcslé frissítõ italok; italok; tonik; tonik italok és tonik frissítõ italok; nem alkoholos frissítõ italok készítésére; porított frissítõ
italok (nem alkoholos).
35 Hirdetés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai munkák; étel, víz, ital és frissítõ ital kiskereskedelme (akár gyógyászati vagy nem gyógyászati célra), valamint alkotóelemek, összetevõk, szörp és készítmények ezek készítésére; kínai szabadalmú
gyógyszerek, tonik gyógyszerek; gyógynövény fõzetek és kivonatok (akár gyógyászati vagy nem gyógyászati célokra), gyógynövény készítmények (akár gyógyászati vagy nem gyógyászati
célra), élelmiszer-kiegészítõk és tápanyag-kiegészítõk emberi fogyasztásra (akár gyógyászati vagy nem gyógyászati célokra), kiskereskedelmi üzleti szolgáltatások minden elõzõekben felsoroltakra vonatkozóan; hirdetés, üzleti tanácsadói szolgáltatások, üzletvezetésre és szervezésre vonatkozó konzultációs szolgáltatások minden elõzõekben felsoroltakra.
41 Oktatás; képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási és képzési szolgáltatások, beleértve információk nyújtását étel, italok és frissítõ italok, egészségmegõrzõ ételek és italok, valamint az egészségvédelem területére vonatkozóan.

(511) 35 Árverés, állásközvetítés, export-import ügynökség, szakértõi véleménynyújtás, gazdasági tanácsadás, becslések, kereskedelmi ügynökségek, könyvvizsgálat, üzletviteli tanácsadás, szakértõi tevékenység, üzleti információk, számítógépes adatbázisszervezés, -kezelés.
38 Üzenetek, képek, adatok, programok továbbítása adat- és
vagyonvédelemre, tömegközlekedés, értékesítés, vásárlás, bármilyen ügyfélforgalom szervezésére alkalmas vezetékes vagy vezeték nélküli, pld. internet alapú számítástechnikai rendszerek,
hírügynökség, interneten elérhetõ adatbázisok.
42 Számítógépes programrendszerek, szakértõi programok,
adatbázisok készítése, értékesítése, szakértõi munkák, hardver-,
szoftverfejlesztés, értékelés, becslés, kutatás, szakvélemény vagy
szaktanácsadás, számítógépes adatvédelem, adatbiztonság.

43 Étel és ital nyújtására vonatkozó szolgáltatások; ideiglenes
szállásadás; éttermek; kávéházak; kávézók; snack bárok; kávé bárok; teaházak; gyorséttermek; elviteli szolgáltatások, vendéglátói
szolgáltatások; házhoz szállítandó ételek elõkészítése; elviteles
fogyasztásra készített ételek, italok és frissítõ italok.

(210) M 06 02909
(220) 2006.08.30.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és
Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) KISKONDAS
(511) 29 Hús és szárnyas, mélyfagyasztva is; hús- és szárnyastermékek; húsból és szárnyasból készült készételek; készételek, melyek
lényegében húst és szárnyast tartalmaznak.

44 Gyógyászati szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiénia és szépségápolás emberek vagy állatok számára;
mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; konzultáció és tanácsadói szolgáltatások étel, ital és frissítõ italok, kínai

(210) M 06 02912
(220) 2006.08.30.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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(546)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02057
(220) 2006.06.12.
(731) CMPMedica Információs Kft., Budapest (HU)
(541) MEDIMAGISTER
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 02332
(220) 2006.07.07.
(731) OTP Ingatlan Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 06 02333
(220) 2006.07.07.
(731) International Currency Technologies Corporation, Taipei (TW)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Automata érmeszámláló és -válogató gépek valódi és hamis
érmék szétválasztására, valutaváltó gépek, automata pénzkiadó
gépek, pénzszámláló gépek, automata érmekiadó gépek, automata fizetõeszköz-számláló gépek, elektronikus fizetõeszköz-fogadó gépek hitelkártyák, telefonkártyák, buszjegyek/kártyák, újságok és italok árusításához, bankjegyelfogadó gépek valódi és hamis bankjegyek szétválasztására, fizetõeszköz-ellenõrzõ gépek
valódi és hamis fizetõeszközök szétválasztására, pénzérme-elfogadó gépek valódi és hamis pénzérmék szétválasztására, pénzérmeváltó gépek, papírpénz ellenõrzõ gépek valódi és hamis papírpénzek szétválasztására, árusítógépek, automata kártyakiadó gépek elõre fizetett kártyák és telefonkártyák eladásához, elektronikus jegynyomtatók.
(210) M 06 02337
(220) 2006.07.07.
(731) Cognative Piac- és Közvéleménykutató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bárd Károly, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 02213
(220) 2006.06.27.
(731) Lövey Ádám Gergely, Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 02338
(731) Sumi ’97 Bt., Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.07.07.

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(210) M 06 02533
(220) 2006.07.25.
(731) EU-EMINENT Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati, lábbeli termék, kalapáruk.

(511) 41 Szórakoztatás; elõadómûvészeti szolgáltatás; gyermekmûsor-szolgáltatás.
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(210) M 06 02478
(220) 2006.07.19.
(731) Dr. Acsai Gyermekgyógyászati Bt., Kompolt (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) Privát Praxis
(511) 9
Szoftvertermékek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02137
Tarnóczi Zoltán, Eger (HU)
dr. Zakar Péter ügyvéd, Eger

(220) 2006.06.19.

abrakadabra
33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok; alkoholos eszenciák;
almaborok; borok; szeszes italok; égetett szeszes italok; aperitifek; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és likõrök).

(210) M 06 02341
(220) 2004.08.10.
(731) Naked S.A. Luxembourg, Luxembourg (LU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) NAKED
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), gyümölcs szószok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; halból készült ételek, húsból és/vagy zöldségekbõl
készült ételek; levesek; zöldség saláták; gyümölcssaláták.

(546)

(511) 29 Szabadtartásos öko- és bio-baromfiból készült húsok és húskészítmények, elõhûtött, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb
húsok, pácolt és/vagy fûszerekkel ízesített elõhûtött, gyorsfagyasztott szárnyas hús és egyéb húsok, fûszereket, más gabona
alapú adalékokat és ezek kombinációját tartalmazó bevonóanyaggal borított elõhûtött, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok, fûszerekkel és egyéb növényi és/vagy állati anyagokkal töltött elõhûtött, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok, tojás,
tojásból készült egyéb termékek, tej- és tejtermékek, húskivonatok, húskocsonyák, húskonzervek, levesek, húslevesek, húsleves-koncentrátumok, virsli és hámozott virsli, kolbászok, felvágottak, májak, májpástétomok, húsból készült egyéb feldolgozott
termékek, sonkák, emberi fogyasztásra szánt fehérje, nem élõ
baromfi, étkezési zsírok, zsírtartalmú készítmények és keverékek.
(210) M 06 03042
(220) 2006.09.13.
(731) Felelõs Állatbarátok Egyesülete, Budapest (HU)
(546)

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég;
szendvicsek, pizzák, palacsinták, liszt/keményítõ tartalmú ételek;
rizsbõl készült ételek; tésztából készült ételek; tortillák.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43 Éttermi szolgáltatások (étel); bár szolgáltatások; kávéházak;
kávézók; önkiszolgáló éttermek, gyorsbüfék; vendéglátó-ipari
szolgáltatások.

(511) 41

Sportversenyek rendezése.

(210) M 06 03044
(220) 2006.09.13.
(731) BUDAPEST-MIX Kft., Budapest (HU)
(541) Fashion VIVI
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 03045
(220) 2006.09.13.
(731) BUDAPEST-MIX Kft., Budapest (HU)
(541) Yes! Pink
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 02342
(220) 2006.07.10.
(731) SON & TÁRSA Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 03046
(220) 2006.09.13.
(731) Magyar Mediprint Szakkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 25
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 06 02347
(220) 2006.07.10.
KEMOBIL Vegyipari Termelõ és Értékesítõ Zrt., Tata (HU)
dr. Berki Ádám, Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

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

BRIGECIOL

(210) M 06 03048
(220) 2006.09.13.
(731) MAGYAR TENGER Sportegyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Imre, Tóth & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porfelszívó portalanító
és porlekötõ anyagok, tüzelõanyagok, (beleértve a motorbenzineket is) és világító anyagok, gyertyák, gyertyakanócok.

(210) M 06 03039
(220) 2006.09.13.
(731) GASTOR Baromfi Kft., Nyírbátor (HU)
(740) dr. Miléné dr. Petis Ágnes ügyvéd, Budapest
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(511) 22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 06 03049
(220) 2006.09.13.
(731) AAA AUTO GÉPJÁRMÛ-Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hoffmann Rita, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; jármûrádiók; üvegek;
szemüvegtokok; idõregisztráló készülékek; távirányító készülék;
kompakt- és optikai írható, illetve nem írható adathordozók; fékek; biztosítékok; nyomásmérõk; védõsisakok; védõöltözetek;
védõkesztyûk; mentõponyvák; audio- és videokészülékek, hangszórók, hangosbemondók, kapcsolók, szivargyújtók gépkocsiba.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
gépkocsiláncok; biztonsági gyermekülések jármûvekbe; jármûvek belsõ kárpitjai; kürtök jármûvekhez; csomagtartók jármûvekhez; kerékpár- és síléctartók; abroncsok jármûkerekekhez; lopásgátló riasztók jármûvekhez; ezen áruosztályba foglalt jármû-kiegészítõk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; új- és használtjármû-kereskedés; közvetítõtevékenység új és használt jármûvek értékesítéséhez; segítségnyújtás üzletvezetéshez; piacszervezés (marketing); telefonos
üzenetközvetítés; könyvelés; könyvelési tanácsadás.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi tanácsadás különösen jármûlízing-szerzõdések
tekintetében; pénzügyi tanácsadás bérleti szerzõdésekre vonatkozóan; pénzváltás; zálogkölcsönzés; pénzügyi tanácsadás a fenti
szolgáltatások tekintetében; biztosításokkal kapcsolatos szolgáltatások.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; jármûvek javítása; jármûvek karbantarása; jármûvek optikai- és/vagy teljesítménynövelõ átalakítása (tuning); jármûmosás; jármûvek bontása;
jármûtartozékok bontása; ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; gépkocsikölcsönzés; parkolóhelyek bérlete.

40 Anygmegmunkálás; jármûvek és jármûalkatrészek összeszerelése, beszerelése.
(210) M 06 03050
(220) 2006.09.13.
(731) AAA AUTO Gépjármû-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hoffmann Rita, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) AAA AUTO
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; jármûrádiók; üvegek;
szemüvegtokok; idõregisztráló készülékek; távirányító készülék;
kompakt- és optikai írható, illetve nem írható adathordozók; fékek; biztosítékok; nyomásmérõk; védõsisakok; védõöltözetek;
védõkesztyûk; mentõponyvák; audio- és videokészülékek, hangszórók, hangosbemondók, kapcsolók, szivargyújtók gépkocsikba.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
gépkocsiláncok; biztonsági gyermekülések jármûvekbe; jármûvek belsõ kárpitjai; kürtök jármûvekhez; csomagtartók jármûvekhez; kerékpár- és síléctartók; abroncsok jármûkerekekhez; lopásgátló riasztók jármûvekhez; ezen áruosztályba foglalt jármû-kiegészítõk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; új és használt jármûkereskedés; közvetítõtevékenység új és használt jármûvek értékesítéséhez; segítségnyújtás üzletvezetéshez; piacszervezés (marketing); telefonos
üzenetközvetítés; könyvelés; könyvelési tanácsadás.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi tanácsadás különösen jármûlízing-szerzõdések
tekintetében; pénzügyi tanácsadás bérleti szerzõdésekre vonatkozóan; pénzváltás; zálogkölcsönzés; pénzügyi tanácsadás a fenti
szolgáltatások tekintetében; biztosításokkal kapcsolatos szolgáltatások.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; jármûvek javítása; jármûvek karbantartása; jármûvek optikai- és/vagy teljesítménynövelõ átalakítása (tuning); jármûmosás; jármûvek bontása;
jármûtartozékok bontása; ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; gépkocsikölcsönzés; parkolóhelyek bérlete.
40 Anyagmegmunkálás; jármûvek és jármûalkatrészek összeszerelése, beszerelése.
(210) M 06 03051
(220) 2006.09.13.
(731) AAA AUTO Gépjármû-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hoffmann Rita, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Autocentrum AAA AUTO
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; jármûrádiók; üvegek;
szemüvegtokok; idõregisztráló készülékek; távirányító készülék;
kompakt- és optikai írható, illetve nem írható adathordozók; fé-
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kek; biztosítékok; nyomásmérõk; védõsisakok; védõöltözetek;
védõkesztyûk; mentõponyvák; audio- és videokészülékek, hangszórók, hangosbemondók, kapcsolók, szivargyújtók gépkocsikba.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
gépkocsiláncok; biztonsági gyermekülések jármûvekbe; jármûvek belsõ kárpitjai; kürtök jármûvekhez; csomagtartók jármûvekhez; kerékpár- és síléctartók; abroncsok jármûkerekekhez; lopásgátló riasztók jármûvekhez; ezen áruosztályba foglalt jármû-kiegészítõk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; új és használt jármûkereskedés; közvetítõtevékenység új és használt jármûvek értékesítéséhez; segítségnyújtás üzletvezetéshez; piacszervezés (marketing); telefonos
üzenetközvetítés; könyvelés; könyvelési tanácsadás.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi tanácsadás különösen jármûlízing-szerzõdések
tekintetében; pénzügyi tanácsadás bérleti szerzõdésekre vonatkozóan; pénzváltás; zálogkölcsönzés; pénzügyi tanácsadás a fenti
szolgáltatások tekintetében; biztosításokkal kapcsolatos szolgáltatások.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; jármûvek javítása; jármûvek karbantartása; jármûvek optikai- és/vagy teljesítménynövelõ átalakítása (tuning); jármûmosás; jármûvek bontása;
jármûtartozékok bontása; ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; gépkocsikölcsönzés; parkolóhelyek bérlete.
40 Anyagmegmunkálás; jármûvek és jármûalkatrészek összeszerelése, beszerelése.
(210) M 06 03052
(731) BIO-COM Kft., Budapest (HU)
(591)

(220) 2006.09.13.

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, lekvárok, tej és tejtermékek, étkezési olajok, gyümölcs- és zöldségkrémek, pástétomok.
32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök, egyéb alkoholmentes italok, ásványvizek.

(210) M 06 03055
(220) 2006.09.13.
(731) Cadbury Espana S.L., San Christobal, Valladolid (ES)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) HUESITOS
(511) 30 Nem gyógyhatású édességek; csokoládés édességek; cukorkák; fagyasztott édességek; kekszek; sütemények és rágógumik.
(210) M 06 03033
(220) 2006.09.12.
(731) Golf USA, Inc., Oklahoma City, Oklahoma (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)
(511) 25

28 Sportcikkek és sportfelszerelések; sporttáskák; golfcikkek
és golffelszerelések; golfütõk; golflabdák; golftáskák; golfkesztyûk.
35 Ruházati és sportcikkekkel, beleértve a golfozáshoz használt felszereléseket, ruházatot és tartozékokat, kapcsolatos kiskereskedelem; ruházattal és sportcikkekkel kapcsolatos franchise
szolgáltatások, beleértve mûszaki segítség nyújtását golfozáshoz
használt felszereléseket, ruházatot és tartozékokat forgalmazó
sportfelszerelési üzletek létrehozásához és/vagy mûködtetéséhez.
(210) M 06 03035
(220) 2006.10.09.
(731) Li Shengguang, Zhejiang (CN)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

M 06 03215
(220) 2000.04.13.
Roger Dillon, Dronfield, Sheffield (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

POLARIS
18 Utazótáskák és bõröndök, beleértve hátitáskák; hegymászózsákok; aktatáskák; kerékpárra erõsíthetõ táskák, beleértve a nyeregre erõsíthetõ táskák és kosarak és a kormányra erõsíthetõ táskák; oldaltáskák; útitáskák; tárcák; hátizsákok; válltáskák, sporttáskák; övtáskák.
25

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, címkék, szórólap, étlap.
30 Pizzák és egyéb tésztafélék.
43 Vendéglátás.
(210) M 06 03054
(220) 2006.09.13.
(731) Speed Along Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruha, cipõ, kalapáruk.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 03053
(220) 2006.09.13.
(731) PIZZA FORTE Kft., Budapest (HU)
(546)

Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 06 03216
(220) 2004.04.14.
Pacific World Corporation, Lake Forest, California (US)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

NAILENE
3
Mûköröm, mûkörömragasztó, lakk, polírozó, körömáztató
és -kondicionáló szerek, körömkeményítõ és -erõsítõ szerek, a köröm növekedését stimuláló szerek, kéz- és lábkörömfestékek,
körömre ránõtt bõr eltávolítók.

(210) M 06 02921
(220) 2006.08.31.
(731) GÓJ Motoros Egyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Antal János ügyvéd, Budapest
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(511) 30 Nem gyógyászati célú cukrászsütemények; csokoládés cukrászsütemények; cukros sütemények; fagyasztott cukrászsütemények; kekszek; torták és rágógumik.

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, címkék, matricák, klisék, nyomatok,
színnyomatok, naptárak, korsóalátétek, újságok, zacskók (csomagolás céljára).
25 Motorosok számára ruházat, bakancsok, csizmák, egyenruhák, ingek, jelvények, kabátok, kesztyûk, lábbelik, mellények,
pulóverek, övek, sapkák, sálak, zubbonyok, trikók, ruhanemûk.
41 Versenyek szervezése, oktatás és szórakoztatás, szabadidõs
szolgáltatások.
(210) M 06 02927
(220) 2006.08.31.
(731) Markó Gábor, Budapest (HU); Balázs Béla, Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30

Cukorkák.

(210) M 06 03040
(220) 2006.09.13.
(731) GASTOR Baromfi Kft., Nyírbátor (HU)
(740) dr. Miléné dr. Petis Ágnes ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 29 Szabadtartásos öko- és bio-baromfiból, sertésbõl és marhából készült húsok és húskészítmények, elõhûtött, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok, elõkészített, elõsütött, hõkezelt
húsok, pácolt és/vagy fûszerekkel ízesített elõhûtött, gyorsfagyasztott szárnyas hús és egyéb húsok, fûszereket, más gabona
alapú adalékokat és ezek kombinációját tartalmazó bevonóanyaggal borított elõhûtött, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok, fûszerekkel és egyéb növényi és/vagy állati anyagokkal töltött elõhûtött, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok, tojás,
tojásból készült egyéb termékek, tej- és tejtermékek, húskivonatok, húskocsonyák, húskonzervek, levesek, húslevesek, húsleves-koncentrátumok, virsli és hámozott virsli, kolbászok, felvágottak, májak, májpástétomok, húsból készült egyéb feldolgozott
termékek, sonkák, emberi fogyasztásra szánt fehérje, nem élõ
baromfi, étkezési zsírok, zsírtartalmú készítmények és keverékek.
(210) M 06 03057
(220) 2006.09.13.
(731) Trebor Bassett Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BASETT’S FRUITY BABIES

(210) M 06 03058
(220) 2006.09.13.
(731) Trebor Bassett Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) BASSETT’S PARTY BABIES
(511) 30 Nem gyógyászati célú cukrászsütemények; csokoládés cukrászsütemények; cukros sütemények; fagyasztott cukrászsütemények; kekszek; torták és rágógumik.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 06 03059
(220) 2006.09.13.
PJ Hungary Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
005209771
2006.07.20. EU
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) TWENTY8TWELVE
(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, samponok és fodrászati anyagok és hajápoló készítmények; fogápoló
szerek; piperecikkek; arcápolási szerek, kéz- és bõrápoló szerek;
dezodorok és izzadásgátlók.
9
Szemüvegek, napszemüvegek; szemüveg- és napszemüveg
tokok és -keretek; szemüveg és napszemüveg hordására láncok és
zsinórok; hordozható telefonos cégtáblák, tokok és tartók, számítógéptartók; CD- és DVD-tartók és -tokok; hordozható zenei lejátszókhoz tokok; alkatrészek és kiegészítõk az elõbb felsorolt
árukhoz.
14 Ékszerek; órák; idõméréssel kapcsolatos szerkezetek; nemesfémbõl készült vagy nemesfémmel bevont áruk, amik nem
tartoznak más osztályokba; övcsatok; nemesfémbõl készült vagy
nemesfémmel bevont kulcskarikák; alkatrészek és kiegészítõk az
elõbb felsorolt árukhoz.
18 Ruházati cikk bõrbõl vagy mûbõrbõl; táskák, kézitáskák,
hátizsákok, iskolatáskák, tarisznyák, hátitáskák, útitáskák, sporttáskák, ládák, bõröndök, utazópoggyász, aktatáskák, kulcstartók,
utazótáskák, retikülök, pénztárcák és erszények; esernyõk, napernyõk és sétabotok.
25 Ruházati cikkek, lábbeli és fejfedõ.
35 Összegyûjtés, mások javára, ruhanemûk széles kínálata, fejfedõ és lábbeli, illóolajok, kozmetikai szerek, samponok fodrászati anyagok és hajápoló készítmények, fogápoló szerek, arcápoló szerek, kéz- és bõrápoló szerek, illatszerek, piperecikkek, ékszerek, órák, idõméréssel kapcsolatos szerkezetek, nemesfémbõl
készült vagy nemesfémmel bevont áruk, övcsatok, kulcskarikák,
szemüvegek, napszemüvegek, szemüveg- és napszemüvegtokok
és -keretek, szemüveg és napszemüveg hordására való láncok és
zsinórok, hordozható telefonos cégtáblák, tokok és tárolók, számítógéptartók, CD- és DVD-tartók és tokok; hordozható zenei lejátszókhoz tokok; zsákok, kézitáskák, szatyrok, bõröndök, aktatáskák, kulcstartók,retikülök, pénztárcák és erszények, bõrbõl
vagy mûbõrbõl készült cikkek, esernyõk, napernyõk és sétabotok,
alkatrészek és kiegészítõk az elõbb felsorolt árukhoz, lehetõvé
tétele a vevõknek, hogy megfelelõen áttekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat.
(210) M 06 03003
(220) 2005.12.02.
(731) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)
(546)

(511) 29
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.

M 06 03199
(220) 2006.09.26.
Isidor-Net Bt., Szombathely (HU)
dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

AZ INFORMATIKA ÕRSZEME
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 03200
(220) 2006.09.26.
(731) Interiora House Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pallag Péter, Törõ és Pallag Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210) M 06 03202
(220) 2006.09.26.
(731) Techfast Manufacturing SDN BHD, Shah Alam, Selangor (MY)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; csapszegek, csavarok
fémbõl; anyacsavarok fémbõl; fémcsavarok; szegecsek fémbõl;
szögek.
(210) M 06 03207
(220) 2006.09.26.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) MIGRATRIPTAN
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.
(210) M 06 03208
(220) 2006.09.26.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) FLUVENT
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 06 03210
(220) 2006.09.26.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) PERINDASTAD
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 03211
(220) 2006.09.27.
Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

DRIFT CONTROL
1

Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

M 06 03212
(220) 2006.09.27.
ASIX Distribution Kft., Budapest (HU)
dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

TOP CHEF
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(210) M 06 03213
(220) 2006.09.27.
(731) Anda Kereskedelmi Kft., Barcs (HU)
(541) CENTRUM
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok és rendszerek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 03217
(220) 2006.09.27.
Ferencz Jánosné dr. Bodzsár Mária, Békéscsaba (HU)
Takách Tamás Dániel, Budapest

Webster Villa
36

Ingatlanügynökség; értékbecslés.

(210) M 06 03223
(220) 2006.09.27.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DANUBIUS CSILI
(511) 35 Reklámozás.
38 Távközlés; közlések, rádiómûsor; utánközlés.
(210) M 06 03224
(220) 2006.09.27.
(731) Rakodómérleg Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kisling Judit ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 06 03209
(220) 2006.09.26.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CORTIVENT
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
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reskedelmi cikkek ajándékként való biztosítása az ösztönzõ rendszerek tagjainak, lehetõvé téve az ösztönzõ rendszer tagjai és más
ügyfelek számára ezeknek az ösztönzõknek, promócióknak, juttatásoknak és ajándékoknak internetes honlapon vagy más távközlési eszközök segítségével alkalmas módon történõ megtekintését; hirdetés; üzletvezetés; adatgyûjtés és adatszolgáltatás.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; speciális, targoncákra és homlokrakodó gépekre szerelhetõ (rakodó) mérleg értékesítése.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; speciális, targoncákra és homlokrakodó gépekre szerelhetõ (rakodó) mérleg
szerelése, illetve szervizelése, javítása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 03225
(220) 2006.09.27.
(731) Hozam Vagyonkezelõ és Tanácsadó Zrt., Szolnok (HU)
(740) dr. Lajkóné dr. Vígh Judit, Dr. Vígh Ügyvédi Iroda, Szolnok
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 06 03226
(220) 2006.09.27.
(731) Racionális Hatóanyag-Tervezõ Laboratóriumok KKK
(Semmelweis Egyetem), Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; biotechnológiai kutatás-fejlesztés.
(210) M 06 03227
(220) 2006.09.27.
(731) Fly Horse Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) FLY HORSE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
(210) M 06 03233
(220) 2006.09.28.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 03025
(220) 2006.09.12.
Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

MINIDUÓ
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemény és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sûtõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
M 06 03027
(220) 2006.09.12.
Mészáros Pál, Szekszárd (HU)
dr. Pesthy Endre, Pesthy Ügyvédi Iroda, Szekszárd

Merops
33

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 06 03028
(220) 2006.09.12.
(731) MOGYI Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemény és
cukrászati sütemények, fagylaltok, méz, kukorica (darált), kukorica (pattogatott), kukorica (sült), melaszszirup, élesztõ, sûtõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.
(210) M 07 00334
(220) 2007.02.01.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 00336
(220) 2007.02.01.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 00026
(220) 2007.01.08.
(731) dr. Le Thuy Oanh, Budapest (HU)
(740) Simonné dr. Lakatos Mária, 53. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Ügyfelek részére jutalom- és hûségprogramok, valamint
ösztönzõ rendszerek szervezése, mûködtetése, felügyelete és vezetése a véndéglátóiparban; hûség- és ösztönzõ programokkal és
rendszerekkel kapcsolatos juttatások biztosítása; termékpropaganda; hûségprogramokkal és más eladásösztönzõkkel és ösztönzõ rendszerekkel kapcsolatos marketingtevékenység szervezése
és irányítása; eladásösztönzés gyakori vendégek elismerésével
kapcsolatos programokkal és hûségprogramokkal ügyfelek számára; harmadik fél által nyújtandó árengedmények, ajándék áruk
és ajándék szolgáltatások szervezése; vendéglátó-ipari ügyfelek
javára különféle ösztönzõk, promóciók, juttatások és általános ke-

(511) 10 Akupunktúrás kezelés segédanyagai, különösen a hozzá tartozó tûk és cérnák.
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44 Életmód-tanácsadás; orvosi diagnosztika; akupunktúra, különös tekintettel a cérnabeültetésre, mint az orvosi szolgáltatás tevékenységi körébe esõ szolgáltatásokra.
(210) M 07 00245
(220) 2007.01.26.
(731) Psenyeczki-Nagy Zsolt, Budapest (HU)
(740) VTPatent Iparjogvédelmi és Innovációs Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(541) VATERA
(511) 35 Reklámozás, mások javára különbözõ áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetõvé teszi az ügyfelek
számára, hogy megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és ezek végzése elektronikus úton, különösen
interneten keresztül.
38 Távközlés.
42 Weboldalak alkotása és fenntartása.
(210) M 07 00744
(220) 2007.03.06.
(731) Magyarok Világszövetsége 10%, Budapest (HU);
Budai István László 50%, Szombathely (HU);
Budai István Zsolt 40%, Szombathely (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

M 07 00472
(220) 2007.02.13.
Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)
dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

ÉVA
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 07 00474
(220) 2007.02.13.
(731) ASTROWO Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ASTROWO
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 07 00480
(220) 2007.02.13.
(731) VATERA.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 9

Fényképezõgép-tartozék.

(210) M 07 00559
(220) 2007.02.20.
(731) H.K. Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Páczelt László ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 18
25
35

Táskák, bõröndök.
Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.
Kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 00560
(220) 2007.02.20.
(731) H.K. Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Páczelt László ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 18
25
35

Táskák, bõröndök.
Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.
Kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 00561
(220) 2007.02.20.
(731) H.K. Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Páczelt László ügyvéd, Budapest
(546)
(511) 18
25
35
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(210) M 06 01294
(220) 2006.04.13.
(731) Wiesbauer-Dunahús Húsfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) EREDETI MIXI-MAXI CSÍPÕS TÁL
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok
és zsírok.

(210) M 07 00562
(220) 2007.02.20.
(731) H.K. Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Páczelt László ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 18
25
35

Táskák, bõröndök.
Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.
Kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 00764
(220) 2007.03.07.
(731) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna
LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) NavNgo IGO
(511) 9
Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármûvekbe; navigációs eszközök; letölthetõ és rögzített számítógépprogramok; számítógépek; számítógépes játékprogramok; távmérõ mûszerek, távolságmérõk; távolságregisztráló készülékek,
kilométerszámlálók.
42 Számítógépprogramok sokszorosítása; számítógéprendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása.
(210) M 05 02800
(731) Divényi Márk, Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.08.29.

(511) 16 Kutyatenyésztõ és állatbarát-magazin, revük (idõszaki kiadvány), naptárak, nyomtatványok.
(210) M 05 03351
(220) 2005.10.17.
(731) STELLA Kereskedelmi és Ipari Rt., Budapest (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék
(546)

(210) M 06 01465
(220) 2006.04.27.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán
, Budapest
(541) ÉSZBONTÓ
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 01643
(220) 2006.05.10.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Sampon, balzsam, hajápolók, hajpakolások, styling termékek, hajszesz, hajszínváltoztatók (professzionális és közönségcikk), kozmetikai cikkek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 00825
(220) 2006.03.10.
Günzer Tamás, Villány (HU)
dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

Cabler
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), borok.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 01658
(220) 2006.05.11.
(731) Seres Attila, Diósd (HU); Nagy Barnabás, Budapest (HU)
(740) dr. Hajnis Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 06 01800
(220) 2006.05.23.
(731) COLUMBUS Klíma Kereskedelmi és Vagyonkezelõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) VIZART
(511) 9
Hangok, képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, optikai adathordozók;
televíziós készülékek, videomagnók, számítógépek.
(210) M 06 02007
(220) 2006.06.07.
(731) Böllér Élelmiszeripari Feldolgozó Kereskedõ és Szolgáltató Kft.,
Pápa (HU); Benke László, Budapest (HU)
(546)

(511) 29 Kakaóvaj, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsszeletkék
(apró), kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, mandula, darált, mazsola, pektin táplálkozásra, tejszín (tejtermék), tejszínhab, zselatin étkezésre, zselék, étkezési.
30 Aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével, aromás
készítmények élelmezéshez, csokoládé, díszek süteményekhez
(ehetõ), gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru), ízesítõszerek, kakaó, kakaós termékek, keményítõtartalmú termékek étkezéshez,
kötõanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez, marcipán, pudingok,
süteményporok, sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez, szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások), tejszínhabot keményítõ termékek, vanília (ízesítõszer), aroma, vanillin (vaníliapótló), édesítõszerek, természetes, burgonyaliszt étkezésre, ecet, eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat, kakaó alapú italok, kakaó tejesital, kandiscukor táplálkozási használatra, kukoricaliszt, kukoricapehely,
méhpempõ emberi fogyasztásra (nem gyógyászati célra), méz,

sörbet (fagylalt), élesztõ, élesztõ ételekhez, élesztõk, erjesztõanyagok tésztákhoz, menta a cukrászat részére.
(210) M 06 02176
(731) EMKTV Kft., Budapest (HU)
(740) Szinte Loránd, Budapest
(546)
(511) 38

(220) 2006.06.23.

Hírközlés.

(210) M 06 02500
(220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) CHOCORETAS
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 06 02511
(220) 2002.06.26.
(731) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) UPS ROUTENET
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, összegyûjtésére, szabályozására vagy irányítására szolgáló berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és
szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzleti konzultációs szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 02867
(220) 2006.08.25.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ROYAL ALPS
(511) 30 Bonbonok, csokoládék, pralinék, édesipari termékek; csokoládés áruk, nugát, rágógumi, karamella; cukor- és csokoládés
drazsé, lisztes áruk; kekszek; ostyák, teasütemények, linzerek;
kakaópor, fagylalt, jégkrémek.
(210) M 07 00638
(220) 2007.02.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 05 02778
(220) 2005.08.26.
(731) Szalai Nóra Judit, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) 5 PERC
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 02913
(220) 2005.09.08.
(731) KÕRÖS-KerTÉSZ Szövetkezet, Kiskõrös (HU)
(546)

(511) 32

Gyümölcslé.

(210) M 06 00598
(220) 2006.02.20.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TERONEST
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(210) M 06 02519
(220) 2006.07.21.
(731) Eagle Pack Pet Foods, Inc., Mishawaka, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) EAGLE PACK
(511) 31 Állateledel.
(210) M 07 00739
(220) 2007.03.06.
(731) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna
LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) NavNGo
(511) 9
Fedélzeti számítógép, navigációs berendezések jármûvekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzítõ számítógépprogramok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmérõ mûszerek, távolságmérõk, távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók.
42 Számítógépes programok sokszorosítása, számítógépes
rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógpprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása.
A rovat 334 db közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek

(111) 177.824
(210) M 02 02293
(732) Rideg Sándor, Budapest (HU)
(546)

(151) 2007.02.07.
(220) 2002.05.13.

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

186.846
M 04 04245
(220) 2004.10.18.
F-TEXIM Kft., Budapest (HU)
dr. Fejes Tímea ügyvéd, Budapest

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(511) 35
38
41
(111)
(210)
(732)
(740)

Reklámozás.
Távközlés.
Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.

180.545
(151) 2005.02.01.
M 03 00877
(220) 2003.03.03.
Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros &
Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(554)

(111) 187.404
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01355
(220) 2005.04.13.
(732) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)
(541) Sulinet
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 188.163
(151) 2007.01.08.
(210) M 06 02344
(220) 2006.07.10.
(732) GOTEXTIL Geotextilgyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Algyõ (HU)
(740) dr. Fehérvári József, Innoius Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 19 Nem fém építõanyagok, geotextilek, üveg-, bazalt- vagy
szénszálból készült útépítési és útburkoló anyagok.

(511) 3
Fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- vagy
csiszolószerek; készítmények lefolyók és mosogatók tisztítására;
detergens hatású mosószerek; fertõtlenítõ hatású mosószerek; fertõtlenítõ hatású tisztítószerek; vízkõeltávolító szerek; rozsdaeltávolító termékek; háztartási rendeltetésû mész- és más kõlerakódás
eltávolító termékek; szappanok.
5
Egészségügyi készítmények; fertõtlenítõszerek; felületek
törlésére szolgáló fertõtlenítõ hatású oldatok; háztartási, higiéniai
vagy egészségügyi rendeltetésû fertõtlenítõszerek; fertõtlenítõ
hatóanyagok és fertõtlenítõ tulajdonságú készítmények; csíraölõ
készítmények; légfrissítõ vagy légtisztító készítmények vagy
anyagok; gombaölõ szerek; egészségügyi, fertõtlenítõ, légfrissítõ
és légtisztító vagy gombaölõ hatású készítmények vagy anyagok.
(111) 183.023
(151) 2007.02.21.
(210) M 03 04799
(220) 2003.11.14.
(732) ACCELL Ingatlanberuházó és Forgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Tószeg (HU)
(740) dr. Holló Dóra ügyvéd, Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) WINORA
(511) 12 Kerékpár, kerékpár-összetevõk, -elemek, alkatrészek.
37 Jármûjavítás.

(111) 188.328
(151) 2007.01.22.
(210) M 02 02884
(220) 2002.06.17.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) netQuick
(511) 9
CD-k.
35 Hirdetés, reklám, levélreklám, reklámanyag terjesztése,
reklámfelület bérbeadása, reklám- és hirdetési célú kiállítások
szervezése, ügyfélszolgálat, információ bevitele adatbázisba,
adatbázis-szolgáltatások, információ adatbázisba rendezése,
adatkeresés számítógépi adatokban, hirdetés számítógépi hálózaton, rádió-, televízió-mûsorban, szövegszerkesztés.
37 Számítógéphardver telepítése, karbantartása, javítása, telefonállomás létesítése, karbantartása, javítása.
38 Hírközlési szolgáltatások, nevezetesen hírközlési szolgáltatás telefonon, telefaxon, számítógépi terminálon keresztül, képek
és üzenetek továbbítása, elektronikus levelezés számítógép segítségével, elektronikus hirdetõtábla (BBS) szolgáltatás, hírközlési
szolgáltatás globális számítógépi hálózaton keresztül, felhasználói csatlakozás létesítése, szolgáltatása globális számítógépi hálózathoz, vezetékes és sugárzott hírközlési szolgáltatás.
41 Oktatás, szórakoztatás, sport- és kulturális szolgáltatás.
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42 Számítógéphardver- és -szoftver-szolgáltatás, számítógépprogram tervezése, készítése, szoftvertelepítés, -karbantartás,
-frissítés, számítógéphonlap tervezése, készítése, tárolása, közvetítése, számítógépadatok visszaállítása.
(111) 188.329
(151) 2007.01.22.
(210) M 02 02885
(220) 2002.06.17.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(591)

(511) 9
CD-k.
35 Hirdetés, reklám, levélreklám, reklámanyag terjesztése,
reklámfelület bérbeadása, reklám és hirdetési célú kiállítások
szervezése, ügyfélszolgálat, információ bevitele adatbázisba,
adatbázis-szolgáltatások, információ adatbázisba rendezése,
adatkeresés számítógépi adatokban, hirdetés számítógépi hálózaton, rádió-, televízió-mûsorban, szövegszerkesztés.
37 Számítógéphardver telepítése, karbantartása, javítása, telefonállomás létesítése, karbantartása, javítása.
38 Hírközlési szolgáltatások, nevezetesen hírközlési szolgáltatás telefonon, telefaxon, számítógépi terminálon keresztül, képek
és üzenetek továbbítása, elektronikus levelezés számítógép segítségével, elektronikus hirdetõtábla (BBS) szolgáltatás, hírközlési
szolgáltatás globális számítógépi hálózaton keresztül, felhasználói csatlakozás létesítése, szolgáltatása globális számítógépi hálózathoz, vezetékes és sugárzott hírközlési szolgáltatás.
41 Oktatás, szórakoztatás, sport- és kulturális szolgáltatás.
42 Számítógéphardver- és -szoftver-szolgáltatás, számítógépprogram tervezése, készítése, szoftvertelepítés, karbantartás, frissítés, számítógéphonlap tervezése, készítése, tárolása, közvetítése, számítógépi adatok visszaállítása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

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

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

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

188.356
(151) 2007.01.31.
M 06 02647
(220) 2006.08.01.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

VELOTIN
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
188.359
(151) 2007.01.31.
M 06 02650
(220) 2006.08.01.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

ELEXIN
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
188.360
(151) 2007.01.31.
M 06 02651
(220) 2006.08.01.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

188.361
(151) 2007.01.31.
M 06 02653
(220) 2006.08.01.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

AMSOLEX
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
188.362
(151) 2007.01.31.
M 06 02654
(220) 2006.08.01.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

ASULPAN
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
188.363
(151) 2007.01.31.
M 06 02655
(220) 2006.08.01.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

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

(111) 188.365
(151) 2007.02.01.
(210) M 06 00789
(220) 2006.03.08.
(732) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ALLURE
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 188.366
(151) 2007.02.01.
(210) M 05 00401
(220) 2005.01.28.
(732) BIG POWER CHEN FENG Nemzetközi Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(546)
(511) 25
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Ruházati cikkek, cipõk.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111) 188.368
(151) 2007.02.01.
(210) M 05 02941
(220) 2005.09.09.
(732) F-FORMA Kft., Budapest (HU)
(546)

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

188.372
(151) 2007.02.01.
M 05 00212
(220) 2005.01.17.
Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(511) 30
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, palacsinták, chipsek, tészták.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.369
(151) 2007.02.01.
M 05 03198
(220) 2005.10.05.
Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 33

Teasütemények.

188.373
(151) 2007.02.01.
M 05 00006
(220) 2005.01.04.
BÉKÁS Nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Kovács Ernõ ügyvéd, Budapest

Pizza Mia
29

Vegyes sajtreszelék.

188.374
(151) 2007.02.01.
M 06 00787
(220) 2006.03.08.
Tikk László Ferenc, Keszthely (HU)
dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

Borok, pezsgõk.

(111) 188.370
(151) 2007.02.01.
(210) M 05 03509
(220) 2005.11.02.
(732) MILLEMONDI Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.,
Szeged (HU); GONDOLA DUE Kereskedelmi és Vendéglátó
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Fábián Bernadette ügyvéd, Szeged
(546)

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

188.375
(151) 2007.02.01.
M 04 03454
(220) 2004.08.12.
FOLTIN GLOBE Kft., Budapest (HU)
Dr. Iván Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás, bár, gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, kávéházak, panziók, szállodai szolgáltatások,
vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.
(111) 188.371
(151) 2007.02.01.
(210) M 05 02909
(220) 2005.09.08.
(732) PIZZATORONY Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Betéti
Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

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

Õszibarackbefõttek.

188.376
(151) 2007.02.01.
M 06 00796
(220) 2006.03.08.
Hat-Agro Kft., Gyõr (HU)
dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Gyõr

(546)

(511) 43

Éttermek (étkezés); vendéglátóipar.

(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsavval dúsított vizek; és egyéb alkoholmentes italok, így alkoholszegény italok, energia- és sportitalok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok, koncentrátumok és porított anyagok italok, nevezetesen ízesített vizek, ásványvizek és szénsavval dúsított vizek,
valamint üdítõitalok, energiaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok
és gyümölcslevek elõállításához.

188.377
(151) 2007.02.01.
M 06 00797
(220) 2006.03.08.
SIN 2002 Bt., Gyõr (HU)
dr. Karsay Zsófia, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(511) 39 Közúti személy- és csomagszállítás, áruk szállítása, raktározása, szállító jármûvek bérbeadása.
(111) 188.378
(151) 2007.02.01.
(210) M 05 03359
(220) 2005.10.17.
(732) H & Y Well Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 28
(111)
(210)
(732)
(740)

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

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

188.379
(151) 2007.02.01.
M 05 00010
(220) 2005.01.04.
Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft., Barcs (HU)
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 7
Gépek, gépek részegységei és tartozékai, különösen hidraulikus gépek, hidraulikus munkahengerek fõként gépjármûvekhez
és azok felépítményéhez, hidraulikus forgatónyomaték-átalakítók (nem szárazföldi jármûvekhez), hidraulikus motorok, hidraulikus vezérlések gépekhez és motorokhoz, hidraulikus ajtónyitóés záró szerkezetek.
12 Alvázak jármûvekhez, jármû felépítmények, hidraulikus
forgatónyomaték-átalakítók szárazföldi jármûvekhez, jármûvek
hidraulikus hálózatai.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.380
(151) 2007.02.01.
M 05 00411
(220) 2005.01.28.
Bábolna Takarmányipari Kft., Bábolna (HU)
dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 31
(111)
(210)
(732)
(740)

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

188.382
(151) 2007.02.01.
M 05 02804
(220) 2005.04.15.
Kovács és Szalay Sütõipari Kft., Dunakeszi (HU)

futárpék
39
43

Áruszállítás.
Élelmezési szolgáltatások.

188.383
(151) 2007.02.01.
M 06 00807
(220) 2006.03.08.
Novartis AG , Basel (CH)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) PALO
(511) 5
Állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; fertõtlenítõszerek; kártevõirtó készítmények; fungicidek.
(111) 188.384
(151) 2007.02.01.
(210) M 06 00801
(220) 2006.03.08.
(732) Százhalombatta Város Önkormányzata,
Százhalombatta (HU)
(740) dr. Gál András Levente, Dr. Gál András Levente Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BATTA KÁRTYA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 188.385
(151) 2007.02.01.
(210) M 06 00788
(220) 2006.03.08.
(732) Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány,
Budapest (HU)
(740) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; vámügyletek; ingatlanügyletek; faktorális szolgáltatások; kölcsön (finanszírozás).

Sertéskoncentrátum.

188.381
(151) 2007.02.01.
M 04 02104
(220) 2004.05.03.
Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Dunaharaszi (HU)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

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

(546)

188.387
(151) 2007.02.01.
M 06 00803
(220) 2006.03.08.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 29
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Sajt.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111)
(210)
(732)
(740)

188.388
(151) 2007.02.01.
M 06 00808
(220) 2006.03.08.
Nextus Kft., Budapest (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.389
(151) 2007.02.01.
M 06 00809
(220) 2006.03.08.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 3
Mosó- és fehérítõkészítmények és egyéb mosodai célokra
szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek;
szappanok.
(111) 188.390
(151) 2007.02.01.
(210) M 05 03070
(220) 2005.09.22.
(732) DIGITAL MEDIA Közép-Európai Kommunikációs
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Biczi Tamás ügyvéd, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.391
M 05 02662
(220) 2005.08.12.
Sybil Holding Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
dr. Balassa Tamás, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
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jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
15 Hangszerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
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45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 188.393
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 03698
(220) 2005.11.17.
(732) Ámon Henriette, Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 188.394
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 03697
(220) 2005.11.17.
(732) Hód Mezõgazda Részvénytársaság, Hódmezõvásárhely (HU)
(546)

(511) 31

(111) 188.397
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 02167
(220) 2005.06.28.
(732) KOVÁCS TÜZÉP, Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
(111) 188.398
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 02064
(220) 2005.06.16.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,
Budapest (HU)
(546)

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

Tápanyagok állatok számára.

(111) 188.399
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 01814
(220) 2005.05.25.
(732) Maspex Hungary Kft., Nyárlõrinc (HU)
(546)

(111) 188.395
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 02535
(220) 2005.09.13.
(732) KÕRÖSHÍR HÍRLAPKERESKEDELEM Kft.,
Szolnok (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem taroznak más osztályokba; fényképek; nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba).
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, és mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 188.396
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 02171
(220) 2005.06.28.
(732) CHENSON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 18 Bõröndök, utazótáskák, táskák, bõrtáskák, sporttáskák, nõi
táskák, hátizsákok, aktatáskák, pénztárcák, irattárcák.

(511) 32 Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,
alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, eszenciák italok elõállításához, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok elõállításához, limonádék, lítiumos vizek, mustok,
paradicsomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok
szénsavas italokhoz, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szõlõmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú
italok, termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas
vizek elõállításához, vizek (italok), zöldséglevek, ásványvizek,
ásványvizek (italok).
(111) 188.400
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 01146
(220) 2005.03.25.
(732) Karizma Eitan and Meir Import and Marketing Ltd.,
Ashdod (IL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SEKTOR SPORT
(511) 25 Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.
(111) 188.401
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 01145
(220) 2005.03.25.
(732) Karizma Eitan and Meir Import and Marketing Ltd.,
Ashdod (IL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SEKTOR
(511) 25 Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 188.402
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 01144
(220) 2005.03.25.
(732) Karizma Eitan and Meir Import and Marketing Ltd.,
Ashdod (IL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.

(111) 188.403
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 01142
(220) 2005.03.25.
(732) Karizma Eitan and Meir Import and Marketing Ltd.,
Ashdod (IL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.

(111) 188.404
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 01141
(220) 2005.03.25.
(732) Karizma Eitan and Meir Import and Marketing Ltd.,
Ashdod (IL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 188.406
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 03690
(220) 2005.11.17.
(732) Borsodi Sörgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Bõcs (HU)
(546)

(511) 16 Papír és papírcikkek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodai cikkek (bútorok kivételével); klisék.
25 Ruházati termékek, kalapáruk.
32 Sörök.
35 Reklámozás, beleértve a weboldalakon, valamint külsõ és
belsõ falfelületeken történõ megjelenítést is; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szakmai
képzés.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(111) 188.407
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 03691
(220) 2005.11.17.
(732) Borsodi Sörgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Bõcs (HU)
(546)

Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.

188.405
(151) 2007.02.02.
M 05 01139
(220) 2005.03.25.
Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) Dolgozók Lapja
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 11 Világítóberendezések.
16 Papír és papírcikkek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodai cikkek (bútorok kivételével); klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk.
21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok, háztartási és
konyhai célokra (nem nemesfémbõl vagy nemesfém bevonattal);
üvegáruk, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati termékek, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek, játékkártyák; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
32 Sörök.
35 Reklámozás, beleértve a weboldalakon, valamint külsõ és
belsõ falfelületeken történõ megjelenítést is; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás és raktározás.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szakmai
képzés.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
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(111) 188.408
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 03693
(220) 2005.11.17.
(732) Borsodi Sörgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Bõcs (HU)
(546)

(111) 188.413
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 04158
(220) 2005.12.27.
(732) VOC-KER Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(546)

(511) 11 Világítóberendezések.
16 Papír és papírcikkek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodai cikkek (bútorok kivételével); klisék.
32 Alkoholmentes sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények
italokhoz.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

(111) 188.414
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 04157
(220) 2005.12.27.
(732) VOC-KER Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(546)

188.409
(151) 2007.02.02.
M 05 04161
(220) 2005.12.27.
San Diago Fishmann Kft., Budapest (HU)

Tulip
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
188.410
(151) 2007.02.02.
M 05 04167
(220) 2005.12.27.
Bacardi & Company Limited, liechtensteini cég, Vaduz (LI)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TORINI
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 25 Cipõk, cipõfelsõrészek, cipõsarkak, talpak lábbelikhez, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, facipõk, futballcipõk, fürdõpapucsok, fürdõszandálok, fürdõcipõk, sárcipõk, síbakancsok, sícipõk, sportcipõk, szandálok, tornacipõk, ruházati cikkek és kalapáruk.

(511) 7
Emelõ és anyagmozgató gépek gyártására, egyéb általános
rendeltetésû berendezések gyártása és egyéb szállítási tevékenység, rakománykezelés, szakmai tervezési tanácsadás.
(151) 2007.02.02.
(220) 2005.12.27.

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

188.415
(151) 2007.02.02.
M 05 03969
(220) 2005.12.13.
Flex-Seal Couplings Limited, Wombwell, Barnsley (GB)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

188.411
(151) 2007.02.02.
M 05 04163
(220) 2005.12.27.
EMAPOT TEAM Kft., Budapest (HU)
Kövesd Andrea, Nagykovácsi

(111) 188.412
(210) M 05 04160
(732) Juhász Ákos, Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Cipõk, cipõfelsõrészek, cipõsarkak, talpak lábbelikhez, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, facipõk, futballcipõk, fürdõpapucsok, fürdõszandálok, fürdõcipõk, sárcipõk, síbakancsok, sícipõk, sportcipõk, szandálok, tornacipõk, ruházati cikkek és kalapáruk.

(511) 17 Illesztékek szennyvízelvezetõ csövek, csatornacsövek, vegyi és alacsony nyomású alkalmazások összekapcsolására és javítására; elosztóillesztékek különbözõ méretû csövek összekapcsolására; nyeregcsatlakozó leágazó csövek fõcsõhálózathoz kapcsolásához; T-idomok csövek illesztéséhez; könyökcsövek csövek illesztéséhez; fémgyûrûk és hengerbélések csövek összeillesztéséhez; peremek, szigetelõgyûrûk és csõvégfedõ sapkák csövekhez;
a fenti termékek teljes mértékben vagy nagyrészt polivinilkloridból vagy hõre lágyuló mûanyagból vagy más szintetikus, gumiszerû anyagból, vagy nitrilgumiból.
(111) 188.416
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 03968
(220) 2005.12.13.
(732) Jávor Zoltán, Remeteszõlõs (HU)
(546)

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

(511) 41

Szórakoztatás, kulturális tevékenység.

(111)
(210)
(732)
(740)
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35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
38 Elektronikus levelezés, e-mail; rádióadás; információk, hírek, tudósítások, cikkek, képek továbbítása számítógépek segítségével.

(546)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(511) 30 Aprósütemények (cukrászat), bonbonok, briósok, cukrászati termékek, csokoládé alapú italok, édességek, ételek (liszt alapú), fagylaltok, gyümölcstorták, italok (csokoládé alapú), italok
(kávé alapú), kakaó alapú italok, palacsinták, pudingok, sütemények, szendvicsek, torták.
32 Alkoholmentes italok, italok (nem alkoholos), italok (savó
alapú), szeszmentes italok.
33 Koktélok.
35 Közönségszolgálat.
42 Kávéház és vendéglõ.
(111) 188.418
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 03966
(220) 2005.12.13.
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 29
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

Hús, hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák, szalonnák.

188.419
(151) 2007.02.02.
M 05 03964
(220) 2005.12.13.
UNIKULTUR 2000 Kft., Miskolc (HU)

ROCKWELL KLUB
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
188.420
(151) 2007.02.02.
M 05 03963
(220) 2005.12.13.
UNIKULTUR 2000 Kft., Miskolc (HU)

ROCKTOBERFEST
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

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

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

188.422
(151) 2007.02.02.
M 05 03961
(220) 2005.12.13.
NECK Számítástechnikai Kft., Budaörs (HU)

NECK.HU
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
188.423
(151) 2007.02.02.
M 05 03960
(220) 2005.12.13.
RIDENDO Kft., Budapest (HU)

HEPI ENDRE
35 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; médiatevékenység.
41 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
188.424
(151) 2007.02.02.
M 05 03701
(220) 2005.11.17.
Dõry Endre Vilmos, Budapest (HU)

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

(111) 188.425
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 03700
(220) 2005.11.17.
(732) Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Los Angeles, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MICROCLEAR
(511) 3
Készítmények az arc bõrének ápolására, nevezetesen arctisztítók, arctisztító kendõk, lehúzócsíkok az arcra, arcápoló krémek, zselék és tejek; szemkrémek, öregedésgátló krémek, zselék,
tejek és ápolószerek; hidratáló krémek, zselék, tejek; bõrhámlasztó krémek, tejek, kendõk és maszkok; testápoló készítmények, nevezetesen testápoló tejek, testápoló krémek, mosakodószerek;
kézkrémek és -tejek; lábkrémek és -tejek; készítmények akne kezelésére, nevezetesen aknetisztítók, tonikok, pórusösszehúzók,
hidratálók, kendõk és zselék.
(111) 188.427
(210) M 05 00537
(732) Szabó Zoltán, Solymár (HU)
(546)

(111) 188.421
(151) 2007.02.02.
(210) M 05 03962
(220) 2005.12.13.
(732) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16

Folyóiratok, könyvek; nyomtatott publikációk; újságok.

(511) 29
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.428
(151) 2007.02.05.
M 05 01869
(220) 2005.05.30.
PARTIUM ’70 Mûanyagipari Rt., Debrecen (HU)
Horváth Judit, Debrecen

(111) 188.434
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03171
(220) 2005.10.03.
(732) Creative Partners Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 21 Edények, hõszigetelt tartályok, ivóedény, konyhai eszközök, söröskorsó, üvegtartályok.
(511) 22

(111) 188.435
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03175
(220) 2005.10.03.
(732) INTERESTATE Ingatlanforgalmazási és Befektetési
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bõgõs Péter, Nyíregyháza
(546)

Kötõanyagok nem fémbõl, mezõgazdasági használatra.

(111) 188.430
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 02785
(220) 2005.08.26.
(732) EASTRAY Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
(111) 188.432
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03182
(220) 2005.10.03.
(732) Global Riport Kiadói, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Noszvaj (HU)
(740) dr. Hekeli Gábor ügyvéd, Eger
(541) MOTORIPORT
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 188.433
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03181
(220) 2005.10.03.
(732) Gloss Kommunikációs Tanácsadó Kft., Egerszalók (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

188.436
(151) 2007.02.05.
M 05 03177
(220) 2005.10.03.
PB Invest Kft., Debrecen (HU)

CIVIS INDUSTRY
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.

(111) 188.437
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03178
(220) 2005.10.03.
(732) DRASKOVICS Kft., Nagykanizsa (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

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

M437

188.438
(151) 2007.02.05.
M 05 03050
(220) 2005.09.20.
Unilever N.V., AL Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(541) DAILY WHITE
(511) 3
Fogápoló szerek; fogpaszták; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények.

fejtrágya; karbonil növényvédelmi használatra; kálium; kertészeti vegyi termékek a gombaölõ, gyomirtó, rovarölõ és parazitaölõ
szerek kivételével; lombtalanítók; mezõgazdasági vegyi termékek kivéve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és a parazitaölõ
szereket; mûtrágyák; mûtrágyázó készítmények; nátriumsók (vegyi termékek); növények növekedését szabályozó készítmények;
nyomelemkészítmények növények részére; peronoszpóra elleni
vegyi termékek; sók (mûtrágya); szõlõbetegségek elleni vegyi
termékek; szuperfoszfátok (trágya); talajkondicionáló vegyi termékek; vegyi adalékanyagok gombaölõ szerekhez, vegyi adalékanyagok rovarirtó szerekhez, vetõmagtartósító szerek; virágok
tartósítására szolgáló termékek.
5
Algicidek; atkairtó szerek; dohánykivonatok (rovarirtó szerek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölõ
szerek, fungicidek; gyomirtó szerek (herbicidek); korhadást okozó gombák elleni készítmények; lárvairtó szerek; meztelen csigák
irtására szolgáló szerek; mérgek; parazitaölõ készítmények; parazitaölõ szerek; patkánymérgek; peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló vegyi termékek; peszticidek (kártevõirtó szerek);
rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölõszerek; rovarriasztók; szõlõ betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek; talajfertõtlenítõ készítmények.

(111) 188.439
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03321
(220) 2005.10.14.
(732) Mediterran Yachting Tengeri Vitorlásklub Sportegyesület,
Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Margit, Dr. Balogh Margit Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35
41

Reklámozás, szabadtéri hirdetés.
Sportversenyek rendezése; idõmérõ sportversenyeken.

(111) 188.440
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03322
(220) 2005.10.14.
(732) Mediterran Yachting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Margit, Dr. Balogh Margit Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) REGATTA MAGAZIN
(511) 16 Nyomdaipari termékek, hirdetõtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, magazinok, újságok.
35 Hirdetési oldalak készítése, közvélemény-kutatás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.441
(151) 2007.02.05.
M 05 00039
(220) 2005.01.05.
Sárkány Lovagrend, Budapest (HU)
dr. Tuller András ügyvéd, Budapest

(511) 41
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

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

Sport- és kulturális tevékenységek.

188.442
(151) 2007.02.05.
M 05 03323
(220) 2005.10.14.
Möbelland Bt., Tata (HU)
Fehérváry László szabadalmi ügyvivõ, Budapest

MÖBELLAND
35 Reklámozás; kis- és nagykereskedelmi tevékenység, különösen bútorok és hasonlók kis- és nagykereskedelme és reklámozása.
188.443
(151) 2007.02.05.
M 05 03324
(220) 2005.10.14.
BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

Motivell Turbo
1
Algák (trágyák); foszfátok; gabonaüszög elleni vegyi termékek; hormonok gyümölcsök érésének elõsegítésére; humuszos

M438

188.444
M 05 01782
Datavox Kft., Budapest (HU)

(151) 2007.02.05.
(220) 2005.05.23.

datavox
9
Multimédiás eszközök (fejbeszélõk, számítógépekhez használatos egyéb perifériák), tartozékaik és kellékeik, távközléstechnikai végberendezések, tartozékaik és kellékeik (vezetékes és
DECT-telefonok, GSM-telefonok, tartozékaik és kellékeik, beleértve szövetbõl vagy bõrbõl, mûbõrbõl készült tokokat, hordtáskákat is) Walki-Takie-k, tartozékaik és kellékeik, IP-telefonok
(számítógéphez csatlakozó, ill. ADSL-csatlakozással rendelkezõk számára internetes telefonálási lehetõséget biztosító eszköz),
tartozékaik és kellékeik, memóriák (számítógéphez, digitális
fényképezõgépekhez, MP3-lejátszóhoz használatos memóriakártyák), digitális fényképezõgépek, tartozékaik és kellékeik, irodai
eszközök (iratmegsemmisítõk, festékpatronok egyéb irodai eszközök), tartozékaik és kellékeik, mindennemû akkumulátor és akkumulátortöltõ, számítógépes vezetékes és vezeték nélküli hálózati eszközök tartozékaik és kellékeik, adat és hang rögzítésére alkalmas adathordozók (CD-, DVD-), ill. azok tartói, tartozékai és
kellékei, adat és hang rögzítésére alkalmas felvevõ és lejátszó berendezések (CD-, DVD-lejátszók, diktafonok, MP3-lejátszók, digitális fotóalbumok), tartozékaik és kellékeik, GPS-berendezések, tartozékaik és kellékeik, mindennemû telefon alközponti perifériák (fejbeszélõ, GSM-adapter, voice mail, kaputelefon, video
kaputelefon), tartozékaik és kellékeik.
188.445
(151) 2007.02.05.
M 05 03325
(220) 2005.10.14.
Molnárné Bíró Erzsébet, Õrbottyán (HU)

NORMOGAST
5
Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyászati
használatra szolgáló anyagok és készítmények; antiszeptikus és
bakteriológiai fertõtlenítõkészítmények; egészségápolásra szolgáló termékek; fungicid, biológiai és vegyi anyagok és készítmények; emésztõrendszeri betegségek enyhítését, kezelését, szabályozását szolgáló gyógyszerek és étrend- és/vagy táplálékkiegészítõ készítmények, ugyanezek gyógynövénytartalommal; székrekedés enyhítését és gyógyítását célzó készítmények; speciálisan
a vastagbél falára lerakódott béltartalom, valamint a salakosodott
tartalom fellazítására szolgáló készítmények; a vastagbél redõiben akár tartósan lerakódott bélsár további bomlását, erjedését
gátló készítmények; a vastagbélben a tápanyagok jobb felszívódását elõsegítõ készítmények; vitamin- és ásványianyag-készítmények, ezek gyógyhatású növényekkel adalékolt változatai;
táplálékkiegészítõk humán és állatgyógyászati célokra; táplálé-
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kok orvosi használatra, csecsemõtáplálékok; tápanyagpótlók; diétás termékek betegek részére.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.446
(151) 2007.02.05.
M 05 03326
(220) 2005.10.14.
REHAB Rt., Budapest (HU)
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

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

188.449
(151) 2007.02.05.
M 05 03333
(220) 2005.10.14.
HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd., Shenzhen (CN)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(546)

(511) 10 Gyógyászati segédeszközök, így alhasi kötszerek, alsótest
fûzõk, ágyak speciálisan orvosi gondozás céljára, álmatlanság elleni fejpárnák, speciális bútorzat gyógyászati használatra, ortopédcipõk, ortopéd cipõtalpak, füldugók; fecskendõk orvosi használatra, lég fejpárnák gyógyászati használatra, fogászati készülékek és mûszerek, sebészeti rugalmas harisnya, harisnyák a visszértágulások ellen, haskötõk, hordágyak, gördülõ hordágyak, ízületi ortopéd kötözõszerek, masszírozókesztyûk, galvánkezelésre
szolgáló készülékek, sebészkések, sebészeti késmûves áruk, kozmetikai masszírozókészülékek, köldökövek, sérvkötõk, elasztikus kötözõszerek, viaszosvászon vagy más vízhatlan matracvédõ
lepedõalátét, matracvédõ mûanyag- és gumilepedõ, lepedõk a bevizelõk részére, légmatracok gyógyászati használatra, légpárnák
gyógyászati használatra, lúdtalpbetétek, mankók, botok, járókeretek, higiénés eszközök, akadálymentesítés eszközei mozgássérültek részére, mankóvégek, botvégek a mozgássérültek részére,
masszírozókészülékek, metszõmûszerek sebészeti használatra,
mûmellek, ortopéd (izületi) kötözõszerek, ortopédcikkek, orvosi
készülékek és mûszerek, elektromos gyógyászati övek, gyógyászati övek, párnák gyógyászati használatra, végtag- és fogprotézisek, pulzusnyomásmérõk, rugók a cipõtalp hajlásának kialakítására, sebészeti készülékek és mûszerek, sebészeti ollók, sebészeti
sínek, végtagrögzítõk, szikék, szuszpenzóriumok (védõkötések),
tálak gyógyászati használatra, terhességi övek, testgyakorlásra
szolgáló gyógyászati készülékek, orvosi ujjvédõk, mûvégtagok,
vérnyomásmérõ készülékek, vibrációs masszírozókészülékek,
visszérharisnyák.
12 Tolható kocsik betegek részére, önhajtós, elektromos vagy
robbanómotoros meghajtású kerekes székek mozgássérültek számára, mopedek és más jármûvek mozgássérültek számára.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.447
(151) 2007.02.05.
M 05 03329
(220) 2005.10.14.
Szépország Bt., Veszprém (HU)
dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, show-mûsorok, szépségversenyek szervezése,
szórakoztatás, versenyek szervezése.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.448
(151) 2007.02.05.
M 05 03330
(220) 2005.10.14.
Weisz György, Budapest (HU); Kamocsay Ákos, Mór (HU)
dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields
Bruckahaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(511) 9
Számítógépes hardver, firmware (mikroprogramozott,
ROM-ban tárolt program) és szoftver, nevezetesen számítógépek,
perifériák, számítógépes hálózatok és hálózati komponensek, valamint komponensek irányító/kezelõ és összekötõ telekommunikációs hálózatokhoz, számítógépek és számítógép-hálózatok biztonságának nyújtásához, hálózatkezelés és kiemelt szolgáltatások
fejlesztéséhez, telepítéséhez, valamint irányító/kezelõ és összekötõ multimédia, audio és video adat felszerelések, nevezetesen
vezetékes és vezeték nélküli hálózati interfész (csatlakozási felület) készülékek, kapcsolóeszközök, átjárók (melyeken keresztül
csatlakozni lehet más számítógépekhez) vezeték nélküli kommunikációs rendszerekben történõ használatra, számítógépes hálózatok és távbeszélés, telefonok és rokon szoftverek terén használt
számítógépes hálózat(köz)i hidak, csomópontok (összekapcsoló
eszközök), routerek (adatútválasztók), modemek, elektromos kábelek, integrált áramkörök, elektromos tápegységek, távolsági
hozzáférést biztosító felszerelések, mind az elõbb felsoroltakhoz,
nevezetesen, hibakeresõ, installáló, támogató, irányító/kezelõ,
konfiguráló, csatlakoztató, együttmûködõ (hálózatok között), bõvítõ és kontrolláló számítógépes szoftver számítógépes hardverhez, firmware-hez és szoftverhez; hibakeresõ, installáló, támogató, irányító/kezelõ, konfiguráló, csatlakoztató, együttmûködõ
(hálózatok között), bõvítõ és kontrolláló számítógépes szoftver
számítógépes hardverhez, firmware-hez és szoftverhez; oktatás
terén használt számítógépes szoftver, nevezetesen felhasználók
közötti adatkommunikációhoz; telekommunikációs berendezések, nevezetesen telekommunikációra szolgáló vezeték nélküli
rádiófrekvenciás kapcsolók; rádióadók és rádióvevõk; vezeték
nélküli lokális áramhurok hozzáférést biztosító, bázisállomás-vezérlõt, antennákat, jeleket továbbító és fogadó átvevõegységeket
tartalmazó készülékek rádiójel továbbítására, valamint átvevõ
terminálok és helyi központok között történõ rádiójel és hang továbbítására használt hálózat kezelõ kapcsolók; vezeték nélküli
kapcsoló platformok optikai csatornák összeköttetésének kereséséhez, hangokhoz és jelekhez, hívásfeldolgozáshoz és rendszerkarbantartáshoz; hozzáférést biztosító hálózati készülékek, nevezetesen bázisállomás vezérlõk; irányított és körsugárzó antennák;
átvevõ terminálok; mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok; vezeték nélküli bázisállomások, vezeték nélküli antennák; hordozható rádió adó-vevõ készülékek telekommunikációs célokra; valamint fõvonal kábelekbõl és fõvonal erõsítõkbõl álló telekommunikációs helyközi összeköttetések (közvetlen vonal) és távolsági vonal (fõvonal) összeállítások; tárolt program által vezérelt
kapcsolórendszerek, nevezetesen közérdekû telefonhálózatokban
a beérkezõ hívásokból a kimenõ terminálokba érkezõ információ
feldolgozásához használt tárolt program által vezérelt kapcsológép; mobil kommunikációban használt rádiókészülékek, nevezetesen adat-, hang- és képkapcsoló berendezések; látható jeleket
továbbító telekommunikációs készülékek, nevezetesen optikai jel
fogadására, továbbítására és analizálására használt optikai vonali
végberendezések, ugyancsak optikai vonali végberendezésekként
ismert optikai hálózati egységek, melyek az optikai hálózatot
vezérlik; optikai szálú kábeltelevízió átvivõ berendezése, nevezetesen elektromos világításkapcsolók, optikai szálak, száloptikai
kábelek; ISDN (szélessávú integrált szolgáltatású digitális távközlési hálózathoz) hozzáférést biztosító adapter, telekommunikációs rendszer, nevezetesen számítógépes munkaállomások telekommunikációs terminálberendezésébõl álló intelligens magas
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(111)
(210)
(732)
(740)

frekvenciájú hálózat, nevezetesen telefonos ISDN-távbeszélõ,
vizuális telefon, digitálisan növelt teljesítményû zsinór nélküli
telekommunikációs (DECT) telefon, mobiltelefon; és digitális
telefon; vezeték nélküli elõfizetõi vonal berendezések, nevezetesen összeköttetések mobil-elõfizetõk kapcsolórendszerhez történõ hozzáféréséhez.

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

188.450
(151) 2007.02.05.
M 05 03332
(220) 2005.10.14.
HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd., Shenzhen (CN)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(511) 5
Fehérjetartalmú tej, diétás kenyér, cukor gyógyászati célokra, gyógyhatású édességek, diétás élelmiszerek gyógyászati célokra, diétás italok gyógyászati célokra, rágógumi gyógyászati
célokra, gyógyhatású italok, liszt gyógyászati célokra, ásványi étrend-kiegészítõk, ásványvíz gyógyászati célokra, tejliszt csecsemõk részére, diétás élelmiszer-készítmények gyógyászati célokra, tejitalok gyógyászati használatra; élelmiszerek csecsemõk részére, különösen speciális, vitaminokkal és nyomelemekkel dúsított bébiételek, vitaminkiegészítõk; gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra, elõírásos tejkeverék csecsemõk részére, fagyasztott bébiételek, vitaminok és étrend-kiegészítõk, proteintej.
29 Zselék, joghurtok, kompótok, kandírozott gyümölcsök, lekvárok, tejes termék, tejes termékek gyümölccsel, tejes termékek
gyümölcslével, krémek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcssaláták, zöldségsaláták, tej alapú italok, sajtok, fagyasztott zöldségek,
fagyasztott gyümölcs- és zöldségkeverékek, fõtt zöldségek, tartósított zöldségek, savanyított zöldségek, szárított zöldségek, fõzött
gyümölcsök, szárított gyümölcsök, tartósított gyümölcsök, gyümölcssûrítmények, zöldségsûrítmények, vaj, vajkrém, cukormázzal bevont gyümölcsök, gyümölcsszirom (chips), gyümölcshús,
kefir, tejsavó.
30 Édességek, kakaó, csokoládé, földimogyorós édességek,
csokoládéval és cukorral bevont földimogyoró, cukorkák, cukorral bevont diók, tészta, makaróni, spagetti, liszt, gabonafélék, pikáns rudacskák, dzsemek, csokoládé alapú italok, kakaó alapú italok, csokoládészeletek, kenyér, kukoricás termékek, kukoricás
gabonakészítmények, magos gabonakészítmények, liszt alapú
termékek, diétás kenyér, fagyasztott joghurtok, jégkrémek, gyümölcszselék, kukoricaliszt, búzaliszt, ízesítõk, müzli, rizs, pudingok, sütemények, kekszek, zsemlék, süteményporok, süteménytészta, rágógumi nem gyógyászati célra, aprósütemények, kalácskák, sós kekszek, salátaöntetek, kukoricapehely, zabpehely, törökbúzapehely, metéltek, tészták, kekszek, piték, pralinék, jégkrémporok, jégkrém, ravioli, paradicsomszósz, ostyák, gabonaszeletek.
32 Sárgarépa alapú italok, sárgarépa alapú természetes sûrû italok, alkoholmentes italok, ivólevek, italok, nevezetesen gyümölcslevek, zöldséglevek, sûrû gyümölcslevek, sûrû zöldséglevek, több zöldségfélébõl készült levek, több gyümölcsfélébõl készült levek, gyümölcs-zöldséglevek, paradicsomlevek, répalevek, gyümölccsel ízesített italok, szénsavas vizek, ásványvizek,
gyümölcsitalok, zöldségitalok, gyümölcsnektárok, gyümölcszöldségitalok, szörpök, nektárok, izotóniás italok, vitaminozott
italok, ásványi anyagokkal dúsított italok, italporok, porok italok
készítéséhez, tabletták italok készítéséhez, szörpök italokhoz,
asztali víz, sörbet, kivonatok italok készítéséhez, must, gyümölcskivonatok, zöldségkivonatok, alkoholmentes koktélok, gyümölcshúst tartalmazó italok, gyümölcshúst tartalmazó ivólevek,
tejsavós italok, ivólevek gyümölcsdarabokkal, vitaminokkal dúsított ivólevek.

(546)
(511) 9
Tárolt program által vezérelt kapcsolórendszerek, nevezetesen tárolt program által vezérelt telefonkapcsolók, kapcsolók, átjáró szerverek, kapuõr, átvitel; telekommunikációs rádiókészülékek, nevezetesen rádió személyi hívók, mobiltelefonos rendszerhez kapcsolódó bázisállomások, mobiltelefonos rendszerhez kapcsolódó vezérlõközpontok, kézibeszélõk, vezeték nélküli terminálok, mobiltelefonok, mobilállomások, mobiltelefon-kapcsolók
és rádiófrekvenciás teljesítménytranzisztorok; adatkommunikációs készülékek, nevezetesen telefonok, mobiltelefonos rendszerhez kapcsolódó telefonok, kommunikációs szerverek, routerek
(adatútválasztók), csomópontok (összekapcsoló eszközök), modemek, hozzáférést biztosító szerverek, ATM (aszinkron adatátviteli) kapcsolók, ethernet kapcsolók, és LAN (helyi számítógépes hálózat) kapcsolók; átviteli készülékek kommunikációs célokra, nevezetesen telekommunikációs hordozható rádió adó-vevõ készülékek, telefonközpont és kihelyezett/távoli terminálok,
csatornablokkok, elektronikus modulok és érpártöbbszörözõ készülékek, hálózati többcsatornás kapcsolókörök, adat kommunikációs többcsatornás kapcsolókörök és összevonó egységek, valamint hozzáférést biztosító hálózatok; intelligens hálózati készülékek, nevezetesen szolgáltatásállomány létrehozására szolgáló
környezeti pontok, szolgáltatásirányító pontok, szolgáltatásirányításhoz hozzáférést biztosító pontok, szolgáltatásvezérlõ pontok, rögzített hálózati szolgáltatási kapcsoló pontok, valamint
mobil hálózati szolgáltatás kapcsoló pontok; intelligens perifériák; integrált áramkörök.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.451
(151) 2007.02.05.
M 05 03334
(220) 2005.10.14.
GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED, New Delhi (IN)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 34

Mindenféle cigaretta, dohány, dohányzási cikkek és gyufák.

(111) 188.452
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 02961
(220) 2005.09.12.
(732) MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)

(111) 188.453
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03036
(220) 2005.09.20.
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(541) VILÁGVÍZBÁR
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.
43 Vendéglátási szolgáltatások.
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(111) 188.454
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03037
(220) 2005.09.20.
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(541) WATERWORLDBAR
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.
43 Vendéglátási szolgáltatások.
(111) 188.455
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03038
(220) 2005.09.20.
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(541) W O R L D W A T E R B A R
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.
43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 188.459
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03044
(220) 2005.09.20.
(732) Képcsarnok Képzõmûvészeti Alkotásokat és Iparmûvészeti
Termékeket Forgalmazó Gazdasági, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

188.460
(151) 2007.02.05.
M 05 03045
(220) 2005.09.20.
Escort Védelmi Szolgálat Kft., Gyömrõ (HU)
dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 188.456
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03039
(220) 2005.09.20.
(732) ERSANTEX Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelme.
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; farmernadrág nõi és férfi; farmerdzseki; nõi, férfi és gyerek farmernadrág, sztreccsnadrág; farmerszoknya.
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

188.457
(151) 2007.02.05.
M 05 03041
(220) 2005.09.20.
Saint-Gobain Weber Terranova Kft., Pilisvörösvár (HU)
dr. Soós Gábor, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 188.461
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03047
(220) 2005.10.04.
(732) CANASWISS Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3

Tisztító-, zsírtalanítóanyag.

(111) 188.462
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03048
(220) 2005.09.20.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware államban
bejegyzett társaság), New York, New York (US)
(300) 78/606737
2005.04.12. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 22
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Zsákok ömlesztett áru szállítására és tárolására.

188.458
(151) 2007.02.05.
M 05 03042
(220) 2005.10.26.
WILKER KERESKEDELMI Kft., Vác (HU)
Szerepi Csilla, Zichy

(511) 35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése.

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények humán használatra elhízás,
cukorbetegség, inkontinencia, kardiovaszkuláris megbetegedések, központi idegrendszeri megbetegedések és rendellenességek,
szélütés, rákos betegségek, gyulladások és gyulladást okozó betegségek, légzõszervi és fertõzõ betegségek, autoimmunbetegségek, szervátültetés kilökõdés kezelésére és megelõzésére; gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen antibiotikumok, gombaellenes szerek, vírusölõ és immunválaszt csökkentõ szerek; szívfrekvencia és képi kontrasztanyag fokozására használatos diagnosztikai gyógyszerkészítmények.
16 Nyomdaipari termékek, nevezetesen hepatitisz B témájú
brosúrák, cégjelzések és cégkártyák.
41 Oktatási szolgáltatások, nevezetesen órák, szemináriumok,
konferenciák vagy mûhelyek vezetése a hepatitisz B területén.
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)
(541)
(511)

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

rökbúzapehely, metéltek, tészták, kekszek, piték, pralinék, jégkrémporok, jégkrém, ravioli, paradicsomszósz, ostyák, gabonaszeletek.
32 Sárgarépa alapú italok, sárgarépa alapú természetes sûrû italok, alkoholmentes italok, ivólevek, italok, nevezetesen gyümölcslevek, zöldséglevek, sûrû gyümölcslevek, sûrû zöldséglevek, több zöldségfélébõl készült levek, több gyümölcsfélébõl készült levek, gyümölcs-, zöldséglevek, paradicsomlevek, répalevek, gyümölccsel ízesített italok, szénsavas vizek, ásványvizek,
gyümölcsitalok, zöldségitalok, gyümölcsnektárok, gyümölcs-,
zöldségitalok, szörpök, nektárok, izotóniás italok, vitaminozott
italok, ásványi anyagokkal dúsított italok, italporok, porok italok
készítéséhez, tabletták italok készítéséhez, szörpök italokhoz,
asztali víz, sörbet, kivonatok italok készítéséhez, must, gyümölcskivonatok, zöldségkivonatok, alkoholmentes koktélok, gyümölcshúst tartalmazó italok, gyümölcshúst tartalmazó ivólevek,
tejsavós ialok, ivólevek gyümölcsdarabokkal, vitaminokkal dúsított ivólevek.

188.463
(151) 2007.02.05.
M 05 01791
(220) 2005.05.23.
GABRIELVIN Kft., Kiskõrös (HU)

KÉK DUNA KRISTÁLYCUKOR
30

Cukor.

188.464
(151) 2007.02.05.
M 05 02399
(220) 2005.07.20.
KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
425393
2005.04.17. CZ
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

MIA
30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez, ízesítõ öntetek, jég
(természetes vagy mesterséges), kávé, kakaó vagy csokoládé alapú italok, tea alapú italok, italösszetevõk az eszenciák kivételével,
aromák italokhoz az illóolajok kivételével, nádcukor szirup, sörbetek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.
33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).
188.465
(151) 2007.02.05.
M 05 02962
(220) 2005.09.12.
MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 5
Fehérjetartalmú tej, diétás kenyér, cukor gyógyászati célokra, gyógyhatású édességek, diétás élelmiszerek gyógyászati célokra, diétás italok gyógyászati célokra, rágógumi gyógyászati
célokra, gyógyhatású italok, liszt gyógyászati célokra, ásványi étrend-kiegészítõk, ásványvíz gyógyászati célokra, tejliszt csecsemõk részére, diétás élelmiszer-készítmények gyógyászati célokra, tejitalok gyógyászati használatra; élelmiszerek csecsemõk részére, különösen speciális, vitaminokkal és nyomelemekkel dúsított bébiételek, vitaminkiegészítõk; gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra, elõírásos tejkeverék csecsemõk részére, fagyasztott bébiételek, vitaminok és étrend-kiegészítõk, proteintej.
29 Zselék, joghurtok, kompótok, kandírozott gyümölcsök, lekvárok, tejes termék, tejes termékek gyümölccsel, tejes termékek
gyümölcslével, krémek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcssaláták, zöldségsaláták, tej alapú italok, sajtok, fagyasztott zöldségek,
fagyasztott gyümölcs- és zöldségkeverékek, fõtt zöldségek, tartósított zöldségek, savanyított zöldségek, szárított zöldségek, fõzött
gyümölcsök, szárított gyümölcsök, tartósított gyümölcsök, gyümölcssûrítmények, zöldségsûrítmények, vaj, vajkrém, cukormázzal bevont gyümölcsök, gyümölcsszirom (chips), gyümölcshús,
kefir, tejsavó.
30 Édességek, kakaó, csokoládé, földimogyorós édességek,
csokoládéval és cukorral bevont földimogyoró, cukorkák, cukorral bevont diók, tészta, makaróni, spagetti, liszt, gabonafélék, pikáns rudacskák, dzsemek, csokoládé alapú italok, kakaó alapú italok, csokoládészeletek, kenyér, kukoricás termékek, kukoricás
gabonakészítmények, magos gabonakészítmények, liszt alapú
termékek, diétás kenyér, fagyasztott joghurtok, jégkrémek, gyümölcszselék, kukoricaliszt, búzaliszt, ízesítõk, müzli, rizs, pudingok, sütemények, kekszek, zsemlék, süteményporok, süteménytészta, rágógumi nem gyógyászati célra, aprósütemények, kalácskák, sós kekszek, salátaöntetek, kukoricapehely, zabpehely, tö-

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

188.466
(151) 2007.02.05.
M 05 03221
(220) 2005.10.06.
Pesti Est Kft., Budapest (HU)
dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök, készülékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.467
(151) 2007.02.05.
M 05 03222
(220) 2005.10.06.
Pesti Est Kft., Budapest (HU)
dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök, készülékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.468
(151) 2007.02.05.
M 05 03223
(220) 2005.10.06.
Pesti Est Kft., Budapest (HU)
dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök, készülékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.
(111)
(210)
(732)
(740)
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188.469
(151) 2007.02.05.
M 05 03224
(220) 2005.10.06.
Pesti Est Kft., Budapest (HU)
dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök, készülékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.470
(151) 2007.02.05.
M 05 03225
(220) 2005.10.06.
Pesti Est Kft., Budapest (HU)
dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

188.475
(151) 2007.02.05.
M 05 03927
(220) 2005.12.09.
Gyõri Likõripari Rt., Gyõr (HU)
dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

Pálinkák.

188.476
(151) 2007.02.05.
M 05 03930
(220) 2005.12.09.
Gyõri Likõripari Rt., Gyõr (HU)
dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök, készülékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.471
(151) 2007.02.05.
M 05 03516
(220) 2005.11.03.
Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
dr. Kovács Attila Ervin, Kovács, Réti, Szegheõ Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.472
(151) 2007.02.05.
M 05 03668
(220) 2005.11.15.
Kor Kontroll Humán Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
dr. Bársony Péter, Budapest

KORKONTROLL
44

Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás.

188.473
(151) 2007.02.05.
M 05 03771
(220) 2005.11.28.
Liptákné Jámbor Ottília Szilvia, Szeged (HU)
dr. Gyõry András ügyvéd, Szeged

(511) 44
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Túró.

Orvosi szolgáltatások.

188.474
(151) 2007.02.05.
M 05 03770
(220) 2005.11.28.
Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

LA FIESTA
33

Alkoholtartalmú italok (bor).

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

Barackpálinkák.

188.478
(151) 2007.02.05.
M 05 04131
(220) 2005.12.22.
Unilever N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LOOSEN UP FOR THE LADIES
(511) 3
Szappanok; mosószerek; fehérítõkészítmények, tisztítókészítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni szerek,
kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás termékek, nem orvosi célokra; masszírozókészítmények, nem orvosi célokra; dezodorok
és izzadásgátló szerek; a fejbõr és a haj ápolására szolgáló szerek;
samponok és kondicionálók; hajszínezõk; hajformázó termékek;
fogpaszták; szájvizek, nem orvosi célokra; a száj és a fogak ápolására szolgáló készítmények; gyógyhatású anyagokat nem tartalmazó toalettkészítmények; fürdõ- és zuhanyozókészítmények;
bõrápoló készítmények; olajok, krémek és oldatok a bõr ápolásához; borotválkozókészítmények; borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni készítmények; szõrtelenítõszerek; napozáshoz és nap
ellen védõ készítmények; kozmetikumok; smink és sminkeltávolító készítmények; vazelinek; ajakvédõ készítmények; hintõporok; vatták, vattarudacskák; kozmetikai párnák, kendõk vagy
törlõk; elõnedvesített vagy impregnált tisztítópárnák, szövetek
vagy törlõk; szépségmaszkok, arcpakolások.
(111) 188.479
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 04136
(220) 2005.12.22.
(732) Mr. NILSZ Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) MR.NILS
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés
különösen utaskísérés és utasszállítás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

M443
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(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

188.480
(151) 2007.02.05.
M 06 00042
(220) 2006.01.05.
Sugár Virág, Budapest (HU)
dr. Horváth Péter Pál, Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

5LEG
41

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

Szórakoztatás.

188.481
(151) 2007.02.05.
M 06 00043
(220) 2006.01.05.
Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(511) 36

Pénzügyi tanácsadás.

RATIOPHARM. BÍZOM BENNED.
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
35 Reklámozás.
188.482
(151) 2007.02.05.
M 06 00044
(220) 2006.01.05.
Sanofi-Aventis Zrt., Budapest (HU)
Mármarosi Tamásné, Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti
Termékek Gyára Rt., Budapest

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

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

(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású készítmények.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

188.487
(151) 2007.02.05.
M 06 00050
(220) 2006.01.05.
Accor Services Magyarország Kft., Budapest (HU)
Mészöly Mónika, Budapest

188.484
(151) 2007.02.05.
M 06 00046
(220) 2006.01.05.
IMMOBILIA ZRt., Budapest (HU)

HIGH-END
35
36

188.488
(151) 2007.02.05.
M 06 00051
(220) 2006.01.05.
Forplex GmbH Inc., Panama 5 (PA)
Borbély Ferenc György, Kalocsa

Laslo Truck
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
188.489
(151) 2007.02.05.
M 05 03487
(220) 2005.10.27.
PRESS GT Kft., Budapest (HU)

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

(111) 188.490
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03485
(220) 2005.10.27.
(732) „Magyar Vizsla Szövetség” Egyesület, Budapest (HU)
(546)

Reklám; reklámanyagok terjesztése.
Ingatlankezelés; ingatlan-bérbeadás.

(111) 188.485
(151) 2007.02.05.
(210) M 06 00047
(220) 2006.01.05.
(732) Baromfiudvar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)
(511) 16

Újság, nyomdaipari termékek, idõszakos kiadványok.

(111) 188.491
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03482
(220) 2005.10.27.
(732) Bogdány Lajos, Bajna (HU);
dr. Kurilla Mária, Kercaszomor (HU)
(541) DIOSAS elsõ Magyar Andalúz Lótenyészet
(511) 31 Spanyolországból származó élõ lovak.
(511) 29 Hús, hal-, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, tojások;
tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; salátaöntetek; konzervek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

188.486
(151) 2007.02.05.
M 06 00049
(220) 2006.01.05.
Forplex GmbH Inc., Panama 5 (PA)
Borbély Ferenc György, Kalocsa

(111) 188.492
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03481
(220) 2005.10.27.
(732) dr. Kurilla Mária, Kercaszomor (HU);
Bogdány Lajos, Bajna (HU)
(546)

Forplex Invest
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 31

M444

Élõ állatok.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.493
(151) 2007.02.05.
M 05 03478
(220) 2005.10.27.
FIVINVEST Kft., Budapest (HU)
Csizmadia János, Budapest

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

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

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

Szórakoztatás; sporttevékenységek.

188.494
(151) 2007.02.05.
M 05 03477
(220) 2005.10.27.
FIVINVEST Kft., Budapest (HU)
Csizmadia János, Budapest

(511) 41

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

Szórakoztatás; sporttevékenységek.

(111) 188.495
(151) 2007.02.05.
(210) M 05 03476
(220) 2005.10.27.
(732) Hungarocrab Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Pozsonyi Tibor, Pozsonyi & Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

Briós, kenyér, szendvicsek, zsemlék.

188.496
(151) 2007.02.05.
M 05 03486
(220) 2005.10.27.
SCANIMPEX Kft., Szentendre (HU)
dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) AQUAVIT
(511) 11 Víz- és levegõmasszázs-rendszerek fürdõkádban használva
és szerelve.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.497
(151) 2007.02.05.
M 05 03488
(220) 2005.10.27.
Soós és Társa Kft., Szigetvár (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) ÉMOS
(511) 20 Bútorok.
(111)
(210)
(732)
(740)

TILTOTT UTAK
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
188.500
(151) 2007.02.05.
M 06 00052
(220) 2006.01.05.
Geronia Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Homolya Róbert, Homolya Ügyvédi Iroda, Budapest

STAR SZO
16 Fedelek, kötések, borítók; folyóiratok; katalógusok; képregények; könyvecskék, füzetek; könyv; könyvkötések; matricák,
lehúzóképek; magazinok, revük; naptár; notesz; nyomtatott publikációk; plakátok, falragasz; poszter; újságok.
41 Fotóriportok készítése; könyvkiadás; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; szövegek kiadása.
188.501
(151) 2007.02.05.
M 06 00053
(220) 2006.01.05.
Geronia Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Homolya Róbert, Homolya Ügyvédi Iroda, Budapest

4 KERÉK
16 Fedelek, kötések, borítók; folyóiratok; katalógusok; képregények; könyvecskék, füzetek; könyv; könyvkötések; matricák,
lehúzóképek; magazinok, revük; naptár; notesz; nyomtatott publikációk; plakátok, falragasz; poszter; újságok.
41 Fotóriportok készítése; könyvkiadás; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; szövegek kiadása.

(111) 188.502
(151) 2007.02.07.
(210) M 05 01158
(220) 2005.03.29.
(732) DÉL-„100” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Kiskunfélegyháza (HU)
(740) Dávid Norbert, Intrel Produkció Marketing Kommunikációs
Központ, Pécs
(546)

(511) 3
Kozmetikai cikkek; háztartási termékek; tisztítószerek.
30 Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrászati készítmények; kávé, kakaó, cukorkaáruk, valamint csokoládék.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

188.498
(151) 2007.02.05.
M 05 03489
(220) 2005.10.27.
Soós és Társa Kft., Szigetvár (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) FRANCO &
(511) 20 Bútorok.

188.499
(151) 2007.02.05.
M 05 03490
(220) 2005.10.27.
Babai Norbert, Budapest (HU)

STEFANO

M445

188.503
(151) 2007.02.07.
M 05 01703
(220) 2005.05.13.
BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

Alfacipermetrin
1
Algák (trágyák); foszfátok; gabonaüszög elleni termékek;
hormonok gyümölcsök érésének elõsegítésére; humuszos fejtrágya; karbonil növényvédelmi használatra; kálium; kertészeti vegyi termékek a gombaölõ, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölõ szerek kivételével; lombtalanítók; mezõgazdasági vegyi termékek
kivéve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket;
mûtrágyák; mûtrágyázó készítmények; nátriumsók (vegyi termékek); növények növekedését szabályozó készítmények; nyomelemkészítmények növények részére; peronoszpóra elleni vegyi
termékek; sók (mûtrágya); szõlõbetegségek elleni vegyi termékek; szuperfoszfátok (trágya); talajkondicionáló vegyi termékek;
vegyi adalékanyagok gombaölõ szerekhez; vegyi adalékanyagok
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rovarirtó szerekhez; vetõmag-tartósító szerek; virágok tartósítására szolgáló termékek.
5
Algicidek; atkairtó szerek; dohánykivonatok (rovarirtó szerek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölõ
szerek, fungicidek; gyomirtó szerek (herbicidek); korhadást okozó gombák elleni készítmények; lárvairtó szerek; meztelen csigák
irtására szolgáló szerek; mérgek; parazitaölõ készítmények; parazitaölõ szerek; patkánymérgek; peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló vegyi termékek; peszticidek (kártevõirtó szerek);
rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölõszerek; rovarriasztók; szõlõ betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek; talajfertõtlenítõ készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

188.504
(151) 2007.02.07.
M 05 02989
(220) 2005.09.14.
QUADRAT Kft., Budapest (HU)
dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(111) 188.508
(210) M 06 00385
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(546)

(151) 2007.02.07.
(220) 2006.02.03.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; hitelügyletek.

QUADRAT
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, építés tárgyú információk, építkezések felügyelete, irányítása, építõipari gépek
kölcsönzése.
42 Építészet, építészeti konzultáció, építésiterv-készítés, kutatás és fejlesztés, mûszaki tervtanulmányok készítése, mûszakirajz
készítés (mérnöki munkák).

(111) 188.505
(151) 2007.02.07.
(210) M 05 03113
(220) 2005.09.27.
(732) Rózsa-90 Beruházó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Túri Edit ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

Férfi-, nõi és gyermekzokni.

(111) 188.506
(151) 2007.02.07.
(210) M 05 03809
(220) 2005.11.30.
(732) ÉMI-TÜV Bayern Kft., Szentendre (HU);
Det Norske Veritas Magyarország, Budapest (HU);
SGS Hungária Kft., Budapest (HU);
TÜV Rheinland InterCert Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 42 Minõség-ellenõrzés; minõségtanúsítás; mûszaki szakértõi
tevékenység; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban).
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; adatfeldolgozó készülékek.

188.507
(151) 2007.02.07.
M 06 00086
(220) 2006.01.10.
Agriacomputer Kft., Eger (HU)

Playsafe Monitoring
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-

(111) 188.509
(210) M 06 00386
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(546)

(151) 2007.02.07.
(220) 2006.02.03.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképezõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, videokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek; optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológépek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-perifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, valamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és produkáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó
berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, hitelügyletek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások; adatfeldolgozás, számítógépes tanácsadás, számítógépes mûszaki tervezés, rendszerszervezés,
programozás, programkészítés, számítógép üzemeltetése megbízásszerûen, adatfeldolgozó berendezések bérbeadása.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.510
(151) 2007.02.07.
M 05 00473
(220) 2005.02.03.
B.GY.FAMÍVES Kft., Tata (HU)
Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

(511) 19 Ablakkeretek és ablaktokok fából; ajtókeretek és ajtótokok
fából; fedélszékek és tetõszerkezetek, valamint térelhatároló oldalfalak télikertekhez, növényházakhoz, verandákhoz és úszómedencék fedéséhez; továbbá egyéb faszerkezetek, valamint egyéb
épületasztalos-ipari termékek, amelyek nem tartoznak más osztályba.
37 Télikertek, növényházak és verandák építése fából, úszómedencékhez fedélszékek, tetõszerkezetek és térelhatároló oldalfalak építése fából, valamint mindezek javítása és karbantartása.
(111) 188.511
(151) 2007.02.07.
(210) M 04 03104
(220) 2004.07.15.
(732) International Fashion Kft., Budapest (HU)
(546)

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

188.512
M 04 04840
Laki István, Budapest (HU)

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

(151) 2007.02.07.
(220) 2004.12.02.

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

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

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

188.517
(151) 2007.02.07.
M 06 00084
(220) 2006.01.10.
Lõrinczy Bálint, Budapest (HU)
dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

Szépségtár
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
188.518
(151) 2007.02.07.
M 05 00785
(220) 2005.03.01.
dr. Nagy Miklós, Budapest (HU)
dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

ÉDESANYA MAGAZIN
16 Nyomdaipari termékek, fényképek, magazin és újság.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Magazin- és újságkiadás, kulturális tevékenységek.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
39 Utazásszervezés.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

188.513
(151) 2007.02.07.
M 05 01706
(220) 2005.05.13.
Németh István, Gyöngyfa (HU)
dr. Rihmer István ügyvéd, Pécs

(111)
(210)
(732)
(740)
(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

188.516
(151) 2007.02.07.
M 06 00208
(220) 2006.01.23.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 16

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

188.515
(151) 2007.02.07.
M 06 00217
(220) 2006.01.23.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

Tej, tejtermékek.

188.514
(151) 2007.02.07.
M 06 00083
(220) 2006.01.10.
Lõrinczy Bálint, Budapest (HU)
dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

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

188.519
(151) 2007.02.07.
M 05 02761
(220) 2005.08.24.
Gyurcsik László, Székesfehérvár (HU)
dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) ÜDE SZÍNFOLT
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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(111) 188.520
(151) 2007.02.07.
(210) M 04 04674
(220) 2004.11.19.
(732) FEHÉR Kereskedelmi, Szolgáltató, Egészségügyi és Ipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Zselicszentpál (HU)
(541) Zsugorka - egy csöpp sütnivaló
(511) 20 Mûvészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból.
(111) 188.521
(151) 2007.02.07.
(210) M 06 00091
(220) 2006.01.10.
(732) TÓTH-HÚS Húsipari és Kereskedelmi Kft.,
Pókaszepetk (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) Szepetki
(511) 29 Hús, húskészítmények, hentesáruk, így felvágottak, sonkák,
kolbászok, szalámik, virsli, hús, húskészítmény, konzervek.
(111) 188.522
(151) 2007.02.07.
(210) M 06 00374
(220) 2006.02.03.
(732) Békéscsabai Regionális Képzõ Központ, Békéscsaba (HU)
(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

188.523
(151) 2007.02.07.
M 06 00221
(220) 2006.01.23.
EUROSHOW Kft., Budapest (HU)
Petõ Zsolt, Dunaújváros

FÉNYEK ESTÉLYE
41

Bálok szervezése, fogadások tervezése (szórakoztatás).

(111) 188.524
(210) M 05 03813
(732) Varró András, Kóka (HU)
(546)

(511) 25

188.527
(151) 2007.02.07.
M 06 00218
(220) 2006.01.23.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 16

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenység.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(546)

(151) 2007.02.07.
(220) 2005.11.30.

Ruházati cikkek.

(111) 188.525
(151) 2007.02.07.
(210) M 06 00085
(220) 2006.01.10.
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(541) St. Kiraly
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.
(111) 188.526
(151) 2007.02.07.
(210) M 06 00368
(220) 2006.02.03.
(732) NATUREL STONE Kft., Budapest (HU)
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Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

188.528
(151) 2007.02.07.
M 05 00808
(220) 2005.03.01.
T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

T-DSL Profi
9
Villamos, elektronikus, optikai, elektro-optikai távközlési
és szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon és rádiótelefon készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi jármûvek és szállítóeszközök.
16 Papíráruk; mûanyag áruk; kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
Nemzeti lajstromozott védjegyek
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szerviz mûködtetése; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi banki
szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen telefon, telefax, videotelefon, mobiltelefon digitális információátviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó-szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus áruházhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.529
(151) 2007.02.07.
M 06 00219
(220) 2006.01.23.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

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

188.530
(151) 2007.02.07.
M 06 00226
(220) 2006.01.23.
General Motors Corporation, Detroit, Michigan (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) XLR
(511) 12 Gépjármûvek és azok alkatrészei.
(111) 188.531
(151) 2007.02.07.
(210) M 06 00223
(220) 2006.01.23.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen szájon át szedhetõ fogamzásgátló készítmények.
(111) 188.532
(151) 2007.02.07.
(210) M 05 01321
(220) 2005.04.11.
(732) Choki Bank Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.533
(151) 2007.02.07.
M 05 01318
(220) 2005.04.11.
SPB Mûszaki Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
dr. Maschefszky Etele, Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló mûanyagok; nyomdabetûk, klisék.
24 Textíliák, textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, ágy- és asztalnemûk.
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38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 188.534
(151) 2007.02.07.
(210) M 05 03837
(220) 2005.12.01.
(732) Brave Tech Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sztókay Zsolt ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9

(111) 188.538
(151) 2007.02.07.
(210) M 05 01322
(220) 2005.04.11.
(732) Choki Bank Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest
(541) Choki Bank
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

Adatfeldolgozó, rögzítõ készülékek.

(111) 188.535
(151) 2007.02.07.
(210) M 05 03114
(220) 2005.09.27.
(732) Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Zalaegerszeg (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés, jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(111) 188.536
(151) 2007.02.07.
(210) M 05 03707
(220) 2005.11.18.
(732) Montana Információtechnológiai és Kommunikációs Rt.,
Budapest (HU)
(541) infovadasz
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

188.537
(151) 2007.02.07.
M 05 03423
(220) 2005.10.24.
FULLSPORT Sportegyesület, Budapest (HU)
dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.539
(151) 2007.02.07.
M 05 04173
(220) 2002.03.06.
Planeta S.r.l., Menfi (Agrigento) (IT)
S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

SANTA CECILIA
33

188.540
(151) 2007.02.07.
M 06 00220
(220) 2006.01.23.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 16
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

M450

Szeszes italok (sörök kivételével).

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

188.541
M 06 00383
PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)
dr. Silling Ákos, Piliscsév

(151) 2007.02.07.
(220) 2006.02.03.

SWEET ROMANCE
33

Alkoholtartalmú italok (kivétel sörök).

188.542
M 06 00384
PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)
dr. Silling Ákos, Piliscsév

(151) 2007.02.07.
(220) 2006.02.03.

YASSNAYA
33

Alkoholtartalmú italok (kivétel sörök).

188.543
(151) 2007.02.07.
M 05 02424
(220) 2005.07.21.
HÉLIKER Kereskedelmi Zrt., Debrecen (HU)
dr. Tóth András István, Szolnok

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító, fényesítõ, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek).
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; tartósított, szárított és fõzött
gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej- és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

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

BAN SABAI
20 Bútorok, fali dísztáblák nem textilbõl, ládák, dobozok nem
fémbõl, képkeretek, kosarak nem fémbõl, bambusznád, bútorszerelvények nem fémbõl.
21 Edénykészletek, asztalnemûk nem nemesfémbõl, vázák
nem nemesfémbõl, kancsók nem nemesfémbõl, kaspók nem papírból, kosarak háztartási célra nem nemesfémbõl.

(511) 33

Finomszeszbõl készült szeszesital-készítmény.

188.546
(151) 2007.02.07.
M 06 00213
(220) 2006.01.23.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

188.547
(151) 2007.02.07.
M 06 00090
(220) 2006.01.10.
POMPASIA Kft., Budapest (HU)
dr. Csépány Gergely, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 25

Alsónadrágok, alsónemûk, alsószoknyák, bodyk.

(111) 188.548
(151) 2007.02.07.
(210) M 06 00207
(220) 2006.01.20.
(732) Monsanto Technology, L.L.C. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), St. Louis, Missouri (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) GUARDIAN TETRA
(511) 5
Herbicidek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.544
(151) 2007.02.07.
M 05 02416
(220) 2005.07.21.
BAMBUSZHÍD Kft., Budapest (HU)

(111) 188.545
(151) 2007.02.07.
(210) M 05 03415
(220) 2005.10.21.
(732) Pannondrink és Millennium Kft., Budapest (HU)
(546)

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

188.549
(151) 2007.02.07.
M 06 00379
(220) 2004.06.17.
WIX-FILTRON Sp. z o.o., Gosty (PL)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(511) 1
7
16

Szûrõanyagok.
Szûrõk motorokhoz, gépekhez és egyéb berendezésekhez.
Szûrõpapír.

(111) 188.550
(151) 2007.02.07.
(210) M 05 01976
(220) 2005.06.07.
(732) CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Informatikai termékek.
42 Informatikai termékek biztonsági tulajdonságainak értékelése, az úgynevezett közös kritériumok (CC), MSZ ISO/IEC
15408 szabvány alapján.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111) 188.551
(151) 2007.02.07.
(210) M 05 03413
(220) 2005.10.21.
(732) Pannondrink és Millennium Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

(511) 35 Szénhidrogéntermékek értékesítése.
39 Szénhidrogén és szénhidrogén-származékok tárolása, szénhidrogének, valamint szénhidrogén-származékok csõvezetékes
szállítása.
40 Szénhidrogén-feldolgozás.
42 Szénhidrogénmezõ elemzése, fúrása, kiaknázása.

Finomszeszbõl készült szeszesital-készítmény.

188.552
M 06 00382
PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)
dr. Silling Ákos, Piliscsév

(151) 2007.02.07.
(220) 2006.02.03.

TÜSKE
33

Alkoholtartalmú italok (kivétel sörök).

188.553
(151) 2007.02.07.
M 03 04533
(220) 2003.10.29.
Bayldon Holdings Limited, Limassol (CY)
dr. Szûcs Ernõ Péter ügyvéd, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 29

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

Hús; húskivonatok; húskészítmények.

(111) 188.554
(151) 2007.02.07.
(210) M 04 01704
(220) 2004.04.15.
(732) GCE Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Halásztelek (HU)
(740) dr. Plesovszki Dóra ügyvéd, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 11 Gázégõk, gázlámpák.
35 Kereskedelmi tevékenység; export-import kereskedelem;
kereskedelmi bolthálózat; kereskedelmi képviseleti bolthálózat;
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozási tevékenység; üzleti célú kutatás és értékelés; reklámozás;
marketing; irodai munkák; ügyviteli tevékenység és kereskedelmi
adminisztráció.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; kutatási és fejlesztési munka; szerviz mûködtetése; vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 188.556
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00162
(220) 2006.01.18.
(732) PHOTEL Kommunikációs Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Szekszárd (HU)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács, Réti, Szegheõ Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Photel
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

188.555
(151) 2007.02.07.
M 03 03742
(220) 2003.09.05.
Dolphin Energy Limited, Abu Dhabi (AE)
dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

188.557
(151) 2007.02.08.
M 06 00054
(220) 2006.01.05.
Geronia Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Homolya Róbert, Homolya Ügyvédi Iroda, Budapest

STAR CERUZA
16 Fedelek, kötések, borítók; folyóiratok; katalógusok; képregények; könyvecskék, füzetek; könyv; könyvkötések; matricák,
lehúzóképek; magazinok, revük; naptár; notesz; nyomtatott publikációk; plakátok, falragasz; poszter; újságok.
41 Fotóriportok készítése; könyvkiadás; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; szövegek kiadása.
188.558
(151) 2007.02.08.
M 06 00056
(220) 2006.01.05.
CENTER Kft., Budapest (HU)
dr. Kollai Gergely, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

M452

188.559
M 06 00103
Bock Attila, Kisapáti (HU)

(151) 2007.02.08.
(220) 2006.01.11.

Márió a harmonikás
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
Nemzeti lajstromozott védjegyek
gyulladásos betegségek, légzõszervi betegségek és fertõzõ betegségek, autoimmunbetegségek kezelésére, szervátültetés utáni kilökõdés megelõzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények
humán használatra; gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen
antibiotikumok, gombaellenes szerek, vírusölõ és immunválaszt
csökkentõ szerek, gyógyszerészeti antitestek; szívfrekvencia és
képi kontrasztanyag fokozására használatos diagnosztikai gyógyszerkészítmények.

(111) 188.560
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00159
(220) 2006.01.18.
(732) BONDUELLE Nagykörös Kft., Nagykõrös (HU)
(546)

(511) 29 Konzervtermékek; morzsolt csemegekukorica, vákuumzárású; tartósított zöldségek; zöldségkonzervek.
(111) 188.561
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00164
(220) 2006.01.18.
(732) Erdélyi Zoltán, Budapest (HU)
(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályba.
(111) 188.562
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00165
(220) 2006.01.18.
(732) VízTEC Víztechnológiai Segédanyagokat Forgalmazó Kft.,
Budapest (HU)
(541) PIRAL
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok; kivéve alumínium-hidroxid, kivéve
vegyi tûzoltó szerek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 188.565
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00105
(220) 2006.01.11.
(732) Bristol-Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ABLAVAR
(511) 5
Elhízás megelõzésére és kezelésére, cukorbetegség, inkontinencia, szív- és érrendszeri betegségek, központi idegrendszer
betegségei és rendellenességei, szélütés (stroke), rák, gyulladás és
gyulladásos betegségek, légzõszervi betegségek és fertõzõ betegségek, autoimmunbetegségek kezelésére, szervátültetés utáni kilökõdés megelõzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények
humán használatra; gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen
antibiotikumok, gombaellenes szerek, vírusölõ és immunválaszt
csökkentõ szerek, gyógyszerészeti antitestek; szívfrekvencia és
képi kontrasztanyag fokozására használatos diagnosztikai gyógyszerkészítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.566
(151) 2007.02.08.
M 06 00239
(220) 2006.01.24.
MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

188.563
(151) 2007.02.08.
M 06 00563
(220) 2006.02.17.
SPORTMAX Sportszolgáltató Kft., Budapest (HU)

SPORTMAX
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Ingatlanügyletek, ingatlan-bérbeadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen sportlétesítmények üzemeltetése,
sportfelszerelések kölcsönzése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete, sport edzõtábori szolgáltatások, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(111) 188.564
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00102
(220) 2006.01.11.
(732) Bristol-Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) STEDIVAZE
(511) 5
Elhízás megelõzésére és kezelésére, cukorbetegség, inkontinencia, szív- és érrendszeri betegségek, központi idegrendszer
betegségei és rendellenességei, szélütés (stroke), rák, gyulladás és

(511) 30 Kakaó, kakaóitalok tejjel; kakaótermékek, kakaó alapú italok, kakaós szeletek, illóolajoktól különbözõ ízesítõk italokhoz,
kekszek, kakaós vagy csokoládéba mártott kekszek, sütemények,
kakaós vagy csokoládés sütemények, ehetõ tortadíszek, süteményekhez való illlóolajoktól különbözõ ételízesítõk, nevezetesen
kakaó vagy csokoládé, ételédesítõ szerek, karamellek, csokoládé,
csokoládéital tejjel, csokoládé alapú italok, kávé, pótkávé, kávés
italok tejjel, kávéízesítõk, kávépótlónak használt növényi készítmények, kávé alapú italok, karácsonyfa-díszítõ cukrászsütemények, kekszek, kakaó vagy csokoládé ízû sodók, halva, méz, kevert csokoládébevonat, kukoricapelyhek, cukrászati kakaó vagy
csokoládébevonat, csokoládészirup, kakaó szirup, kakaó és kakaópor, különösen instant por, kakaót tartalmazó por alakú italok,
kakaó és csokoládéitalok, csokoládé és csokoládétermékek, különösen csokoládészeletek és táblás csokoládé, beleértve gyümölcs,
illetve fruktóz tartalmú csokoládés szeleteket és táblás csokoládékat, csokoládé keverékek és csokoládé mázak, sütemények és pralinék, csokoládéba mártott ostyák, különösen nápolyik és nápolyi
pranilék, csokoládéba mártott cukorka, csokoládéba mártott
dió/mogyoró, csokoládédesszertek, kakaós desszertek, kakaó,
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csokoládé, diós/mogyorós és nugátkrémek, élelmiszer-ízesítõ
szerek és fûszerek, különösen italízesítõk, tejes kávéitalok, kakaós és csokoládéitalok, kakaótermékek, nevezetesen csokoládékeverékek és csokoládés bevonatok, kakaós mázak, csokoládémázak, kakaóval vagy csokoládéval töltött édességek, kakaóval vagy
csokoládéval töltött cukorkák, kakaóval vagy csokoládéval töltött
pralinék, gyümölcsös csokoládészeletek, kakaóval vagy csokoládéval töltött édes sütemények, kakaós vagy csokoládés müzliszeletek, kakaós vagy csokoládés müzli, mirelit joghurtok, fagylalt,
fagylaltporok, gyümölcszselék, ízesítõk, pudingok, rágógumik
nem gyógyszerészeti célokra, gyümölcsfagylalt, tea, tea alapú
italok.
(111) 188.567
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00240
(220) 2006.01.24.
(732) International Youth Hostel Federation, Welwyn Garden City,
Hertfordshire (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése,
reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, menedzsment-szakkiállítás, menedzsmentkonferencia, menedzsmentfórum.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.571
M 05 02435
Vida Balázs, Pápa (HU)
dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(511) 30
(511) 16 Nyomtatványok, nyomtatott kiadványok; könyvek, útikönyvek, térképek, tagsági kártyák.
42 Átmeneti szállás nyújtása; vendéglátó-szolgáltatás; konferenciafelszerelés biztosítása; a fenti szolgáltatások megrendelésére vonatkozó szolgáltatások.
(111) 188.568
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00104
(220) 2006.01.11.
(732) Bristol-Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ENVASCEND
(511) 5
Elhízás megelõzésére és kezelésére, cukorbetegség, inkontinencia, szív- és érrendszeri betegségek, központi idegrendszer
betegségei és rendellenességei, szélütés (stroke), rák, gyulladás és
gyulladásos betegségek, légzõszervi betegségek és fertõzõ betegségek, autoimmunbetegségek kezelésére, szervátültetés utáni kilökõdés megelõzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények
humán használatra; gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen
antibiotikumok, gombaellenes szerek, vírusölõ és immunválaszt
csökkentõ szerek, gyógyszerészeti antitestek; szívfrekvencia és
képi kontrasztanyag fokozására használatos diagnosztikai gyógyszerkészítmények.
(111) 188.569
(151) 2007.02.08.
(210) M 04 04497
(220) 2004.11.10.
(732) AMANTEA TRADE Kft., Szentes (HU)
(546)

(511) 25

(151) 2007.02.08.
(220) 2005.07.22.

Cukorkaáru, csokoládé.

(111) 188.572
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00395
(220) 2006.02.06.
(732) Rosengarten Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Sopron (HU)
(740) dr. Wagnerné dr. Farkas Ilona, Wagner Ügyvédi Iroda, Sopron
(546)

(511) 44

Orvosi szolgáltatások.

(111) 188.573
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00241
(220) 2006.01.24.
(732) International Youth Hostel Federation, Welwyn Garden City,
Hertfordshire (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Nyomtatványok, nyomtatott kiadványok; könyvek, útikönyvek, térképek, tagsági kártyák.
42 Átmeneti szállás nyújtása; vendéglátó-szolgáltatás; konferenciafelszerelés biztosítása; a fenti szolgáltatások megrendelésére vonatkozó szolgáltatások.

Olaszországból származó ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 188.570
(151) 2007.02.08.
(210) M 05 01859
(220) 2005.05.27.
(732) TorTer e-Design Kft., Budapest (HU)

(111) 188.574
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00397
(220) 2006.02.06.
(732) GAZDÁLKODÁS Kereskedelmi Közkereseti Társaság,
Budapest (HU)
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mellények, nadrágok, nadrágtartók, nõi blúzok, nõi ruhák, nyakkendõk, nyaksálak, övek, pólók, pulóverek, ruhanemûk, sapkák,
szoknyák, sportcipõk, sportruhák, szvetterek, trikók, zakók, zoknik, zubbonyok.

(740) dr. Rózsavölgyi Ágnes ügyvéd, Budapest
(541) ROBI tabletta
(511) 5
Ebek fogyasztására elõállított nyomelem- és vitaminkészítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

(111) 188.580
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00232
(220) 2006.01.24.
(732) Bognár Szörp Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.,
Pölöske (HU)
(546)

188.575
(151) 2007.02.08.
M 06 00398
(220) 2004.04.23.
Easton Sports, Inc., Van Nuys (US)
S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

EASTON
25 Ruházati cikkek és lábbelik sport- és szabadidõs célokra, nevezetesen dzsekik, trikók, pólók, ingek, nadrágok, sapkák, kesztyûk és csuklószorítók.
188.576
(151) 2007.02.08.
M 06 00393
(220) 2006.02.06.
Vargáné Takács Timea, Szigetújfalu (HU)

Barones
25 Alsónadrágok, alsónadrágok (rövid, feszes), alsónemûk, alsónemûk (alsóruházat), cipõk (futball), cipõk strandoláshoz, egyujjas kesztyûk, ellenzõs sapkák, fehérnemûk, felsõruházati cikkek, fülvédõk (ruházat), fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, fürdõruhák, fürdõsapkák, harisnyakötõk, harisnyanadrágok, harisnyák,
házi köntösök, ingblúzok, ingek, kabátok, kerek sapkák, kesztyûk
(ruházat), kezeslábasok (ruhanemûk), készruhák, kosztümök,
kötszövött áruk, lábbelik (sport), mellények, melltartók, melltartós kombinék, nadrágok, overall (ruhanemû), öltözékek vizisíeléshez, pizsamák, pulóverek, ruhanemûk, ruhanemûk (alsó), sapkák, sálak, strandruhák, szoknyák, trikók, zoknik.

(111) 188.577
(210) M 06 00400
(732) Zhou Di, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(151) 2007.02.08.
(220) 2006.02.06.

(511) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; eszenciák italok elõállításához; gyümölcslevek; gyümölcsitalok (alkoholmentes); készítmények italok elõállításához; limonádék; szénsavas italok; szódavíz; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.581
(151) 2007.02.08.
M 06 00235
(220) 2006.01.24.
MEDIA MARKET SERVICE Bt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(511) 30 Cukrászati termékek; péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, parfék, cukrászati termékek és ezek kereskedelme.
(111)
(210)
(732)
(740)

Ruha, cipõ.

188.582
(151) 2007.02.08.
M 05 03848
(220) 2005.12.02.
Cellum B.V., Vreeland (NL)
dr. Köteles Zoltán, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(111) 188.578
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00565
(220) 2006.02.17.
(732) Kócsi Gábor 40%, Kaposvár (HU); Kócsi József 30%,
Kaposvár (HU); Kócsi Józsefné 30%, Kaposvár (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 188.579
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00231
(220) 2006.01.24.
(732) Hungaro Style Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(541) TONY2
(511) 25 Alsóruházati cikkek, alsónemûk, cipõk, csizmák, egyenruhák, ellenzõs sapkák, fehérnemûk, felsõruházati cikkek, harisnyák, ingek, kabátok, kalapok, kesztyûk, készruhák különbözõ
célra, kosztümök, kötszövött áruk, lábbelik, magasszárú cipõk,

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
mobiltelefonok és mobil kommunikációs rendszerek alkotóelemei, SIM-kártyák, memóriák; digitális aláírás elõállításához, kezeléséhez, ellenõrzéséhez szükséges eszközök; titkosítás elõállításához, kezeléséhez, dekódolásához szükséges digitális eszközök.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; mobil kereskedelmi szolgáltatások, különösen mobiltelefon-használaton keresztül; mobil fizetési szolgáltatások, különösen mobiltelefon-használaton keresztül; mobiltelefonok és azokhoz használatos SIM-kártyák programozása, fejlesztése és adattartalommal való feltöltése; mobil banki szolgáltatások nyújtása,
különösen mobiltelefon-használaton keresztül; „micropayment„
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szolgáltatások; egyéb mobiltelefonos szolgáltatások; digitális
aláírási szolgáltatások, különösen mobiltelefon-használaton keresztül; titkosítási szolgáltatások mobil kommunikációs rendszerekhez.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

188.583
(151) 2007.02.08.
M 04 05010
(220) 2004.12.16.
Somogyi Gergely, Somlóvásárhely (HU)

BORGAZMUS A SOMLÓI ASZÚ BOR
33

Somlói eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 188.589
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00396
(220) 2006.02.27.
(732) KITE Mezõgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi
Részvénytársaság, Nádudvar (HU)
(541) PALLOS
(511) 1
Mezõgazdasági vegyi termék.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 188.584
(151) 2007.02.08.
(210) M 05 01167
(220) 2005.03.30.
(732) PETRUZALEK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(541) Petruzalek
(511) 7
Gépek és szerszámgépek.
(111) 188.585
(210) M 06 00099
(732) intimpHarma Kft., Erk (HU)
(546)

ból, gyöngyházból és mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból
készült termékek, melyek nem tartoznak más osztályba.

188.590
(151) 2007.02.08.
M 05 01011
(220) 2005.04.19.
Túróczi Gábor, Budapest (HU)
dr. Horváth Zoltán, Horváth Z. Ügyvédi Iroda, Budapest

(151) 2007.02.08.
(220) 2006.01.11.

(511) 41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése, bonyolítása; fogadások szervezése.

(511) 5
Gyógyszerészeti, egészségügyi termékek; nõgyógyászati,
higiéniai készítmények.
10 Sebészeti, orvosi, gyógyászati készülékek és mûszerek; nõgyógyászati, higiéniai készülékek, eszközök és tartozékaik.
44 Orvosi szolgáltatások, gyógyászati, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; nõgyógyászati, higiéniai
szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.586
(151) 2007.02.08.
M 06 00401
(220) 2006.02.06.
Bombera Gábor, Budapest (HU)

(111) 188.591
(151) 2007.02.08.
(210) M 05 01168
(220) 2005.03.30.
(732) PETRUZALEK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(541) Petruzalek - minden ami csomagolás
(511) 7
Gépek és szerszámgépek.
(111) 188.592
(151) 2007.02.08.
(210) M 06 00394
(220) 2006.02.06.
(732) Rosengarten Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Sopron (HU)
(740) dr. Wagnerné dr. Farkas Ilona, Wagner Ügyvédi Iroda, Sopron
(546)

SZERENCSESÜTI
41

Szerencsejáték.

188.587
(151) 2007.02.08.
M 05 02328
(220) 2005.07.12.
Hungaria Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 43
44

Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

AZ ÉLET KÉK
33

Borok.

(111) 188.593
(151) 2007.02.08.
(210) M 04 03999
(220) 2004.09.28.
(732) Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Rt.,
Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(554)

188.588
(151) 2007.02.08.
M 06 00096
(220) 2006.01.11.
arot ker Kft., Gyõr (HU); MSZ MÖBEL Kft., Helvecia (HU)
dr. Karsay Zsófia, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek fából, fûzfavesszõbõl, nádból, gyékénybõl, szaruból, csontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrá-
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okmányok másolása; ábrák másolása; fényképek másolása; tervrajzok másolása; fénymásoló gépek kölcsönzése; információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; CD-írás; DVDírás; gépírási szolgáltatások; szövegfeldolgozás; szövegszerkesztés; fénymásolással történõ reprodukció; lapolvasás (szkennelés);
faxolás; nyomtatás; számítógépes iratkezelés; számítógépes dokumentumkezelés; spirálozás; irkafûzés; könyvkötészet; poszterek, transzparensek, prospektusok, reklámanyagok, hirdetési
anyagok, röpiratok, szórólapok tervezése és készítése.

(511) 6
Lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és
csõvezetékek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, így különösen csapok, golyóscsapok, cövekek fémbõl, csapszegek, csavarok fémbõl, csatlakozók fémbõl, csatok
fémbõl, csavaralátétek, alátétgyûrûk fémbõl, csõbilincsek, konzolok építményekhez, csõelágazások fémbõl, csõhálózat fémbõl,
csõtoldatok fémbõl, fémszerelvények építményekhez, rézgyûrûk,
szelepek fémbõl (nem géprészek), vízvezetékszelepek fémbõl.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

188.596
(151) 2007.02.08.
M 05 02519
(220) 2005.07.28.
Magyar Könyvklub Rt., Budapest (HU)
dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 188.597
(151) 2007.02.08.
(210) M 05 02540
(220) 2005.08.01.
(732) Számítógépház Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 188.598
(151) 2007.02.08.
(210) M 05 02613
(220) 2005.08.09.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Rt.,
Budapest (HU)
(541) [origo]
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, nevezetesen; bankügyletek,
finanszírozási szolgáltatások, hitelkártya-szolgáltatások, hitelkártya kibocsátása, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi
információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi szponzorálás, értékbónok kibocsátása; vagyonkezelés; jótékonysági gyûjtések.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.599
(151) 2007.02.08.
M 05 02516
(220) 2005.07.28.
Biser Kft., Szeged (HU)
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; különösen fénymásolás; iratmásolás;

188.600
(151) 2007.02.08.
M 05 02379
(220) 2005.07.18.
Szarka Gyula, Trstice (SK); Szarka Tamás, Galanta (SK)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 9
Kép- és hangrögzítõ eszközök, adathordozók, különösen
mûsoros lemezek, video- és hangszalagok/kazetták, CD-k,
DVD-k és egyéb mágneses, illetve elektronikus adathordozók.
16 Nyomdaipari termékek, könyvek, folyóiratok, naptárak, képek/fényképek, kották, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, különösen kulturális
és mûvészeti szolgáltatások, illetve alkotások értékesítésével kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek, különösen koncertek és egyéb zenei rendezvények, hangstúdiók, hangés filmfelvételek készítése, terjesztése, kölcsönzése.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

188.601
(151) 2007.02.08.
M 05 02720
(220) 2005.08.19.
Palota Borház Bortermelõ és Kereskedelmi Kft., Tállya (HU)

BORLUTRI 21
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
188.602
(151) 2007.02.08.
M 05 02347
(220) 2005.07.13.
MABANAFT GmbH & Co. KG, Hamburg (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) OIL! A német kúthálózat
(511) 3
Szappanok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek;
fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok; illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4
Kõolaj és kõolajtermékek, nevezetesen ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket);
motorolajok; üzemanyagok, fûtõanyagok, ipari olajok, kenõolajok, üzemanyagolajok, dízelolajok gépekhez.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, különösen gépjármûvek javításához; kések.
12 Jármûvek 12. áruosztályba tartozó részei; a 12. áruosztályba
tartozó gumiabroncsok és tartozékok autókhoz.
16 Újságok, folyóiratok, könyvek; írószer és papíráru, papírból
készült arctörlõk, zsebkendõk, matricák, kitûzõk.
28 Játékok, játékszerek, autómodellek és azok részei, testnevelési és sportcikkek (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
29 Hústermékek és felvágottak; tej és tejtermékek, nevezetesen
joghurt, vaj, sajt, desszertek fõleg tejbõl és/vagy tejszínbõl;
dzsem, húskivonatok, kész levesek; hús-, zöldség- és gyümölcs-
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másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

konzervek; húst és/vagy tésztát és/vagy rizst és/vagy burgonyát
és/vagy baromfihúst tartalmazó késztermékek; kevert tejitalok.
30 Kávé, tea, kakaó vagy csokoládé alapú italok, cukor, rizs;
kenyér, tésztatermékek, fagylaltok; méz; fûszerek; cukrászáru,
csokoládé; tészta; rizs.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohánytermékek, nevezetesen szivarok, pipadohány, cigaretták; dohányzási cikkek, nevezetesen dohányszelencék, szivar- és cigarettatartók, szivar- és cigarettatokok, hamutartók, egyik sem nemesfémbõl, azok ötvözeteibõl vagy azzal bevonva, öngyújtók, cigarettapapírok.
37 Benzinkúti szolgáltatások, nevezetesen üzemanyagtöltés
gépjármûvekbe, gépjármûvek szervizelése üzemanyagtöltõ állomásokon, nevezetesen autók karbantartása és javítása, olajcsere,
motorjavítás, karosszériajavítás, baleseti károk javítása, az ügyfél
jármûvének átnézése, úgy mint az abroncsnyomás, motorolaj-,
szerkezeti olaj-, fékfolyadékszint, ablakmosófolyadék-szint, berendezések és akkumulátorok, hûtõvíz és fagyálló ellenõrzése;
abroncsok javítása, cseréje és karbantartása, mûszakivizsga-tesztelés és szennyezõanyag-kibocsátás tesztelése; autómosás.
(111) 188.603
(151) 2007.02.08.
(210) M 05 02375
(220) 2005.07.18.
(732) HABITAT CONTINENTAL Lakóingatlan Fejlesztõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bogdánffy Péter ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Segítségnyújtás üzletvezetéshez, üzletvezetési konzultáció,
szállodai üzletvezetés.
36 Bérházak kezelése, ingatlankezelés, lakásbérlet, irodák (ingatlanok) bérlete.
37 Építés.
43 Szállodai szolgáltatások, éttermek, kávéházak.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

188.604
(151) 2007.02.08.
M 05 02729
(220) 2005.08.19.
Maróti Gabriella, Szentendre (HU)

ELJÖTT A CSÍKOS IDEJE
25
29
30
35

Ruházati cikkek.
Tej és tejtermékek.
Péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok.
Reklámozás.

188.605
(151) 2007.02.08.
M 05 02615
(220) 2005.08.09.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,

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

188.606
(151) 2007.02.08.
M 05 02616
(220) 2005.08.09.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

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

188.607
(151) 2007.02.08.
M 05 02617
(220) 2005.08.09.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.608
(151) 2007.02.08.
M 05 02376
(220) 2005.07.18.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

188.609
(151) 2007.02.08.
M 05 02618
(220) 2005.08.09.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 188.610
(151) 2007.02.08.
(210) M 05 02515
(220) 2005.07.28.
(732) Univer Szövetkezeti Rt., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek.
30 Ételízesítõk, paprikakrémek, darált paprika, fûszeres mártások, fûszerek.
(111) 188.611
(151) 2007.02.08.
(210) M 05 02513
(220) 2005.07.28.
(732) Zachár Attila, Ladánybene (HU)
(591)

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

(511) 25
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.612
(151) 2007.02.08.
M 05 02517
(220) 2005.07.28.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 188.613
(151) 2007.02.08.
(210) M 05 02614
(220) 2005.08.09.
(732) Somogyi Elektronic Kft., Gyõr (HU)
(546)

(511) 6
Antennahuzalok, anyacsavarok fémbõl; csatlakozók fémbõl, fémcsavarok; forrasztóhuzalok fémbõl, hegesztõpálcák, kábelcsatlakozók fémbõl; (nem elektromos) szegecsek fémbõl; szegecsek, (gombos) tûk (fém tömegcikkek); szerszámos dobozok
fémbõl (üres) szerszámosládák fémbõl (üres); szorítókengyelek
kábelekhez és csövekhez; szórófejek, fúvókák fémbõl; szögek.
9
Ajtócsengõk elektromos; elektromos ajtónyitó szerkezetek;
ajtózárak; akkumulátoredények; akkumulátorok, elektromos; akkumulátorrácsok; akkumulátortartályok; akkumulátortöltõk;
akusztikus csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; ampermé-
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rõk; antennák; anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek); armatúrák, forgórészek (elektromosság); audiovizuális eszközök; automatikus idõkapcsolók (az órák kivételével); azonosító
hüvelyek elektromos vezetékekhez; azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez; barométerek; bekapcsolók, záró-kapcsolók;
belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülék; berregõk, elektromos; berregõk, önmûködõ áramszaggatók; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek; biztosítékhuzalok; biztosítékok (olvadó); CD-játszók, csatlakozások, kábelsaruk (villamosság); csatlakozódobozok (villamosság); csatlakozók, konnektorok; csatolások, kötések (elektromos); csengõk (riasztóberendezések); detektorok; diafragmák (akusztika); diktafonok; dinamométerek, rugós erõmérõk; dózismérõk, doziméterek; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások; elektromos
akkumulátorok jármûvekhez; elektromos hegesztõkészülékek;
elektromos elemek, elektromos; ellenállások, elektromos; ellenõrzõ berendezések, elektromos; elosztódobozok (elektromosság);
elosztópultok (elektromosság); elosztótáblák (elektromosság);
erõsítõk; fejhallgatók; félvezetõk; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; fényelemek; fénymérõk; megvilágításmérõk; fordulatszámlálók; forrasztókészülékek, elektromos; forrasztópákák;
frekvenciamérõk; függõónok; füldugók; füstjelzõ berendezések;
galván-akkumulátorok; galvánelemek; gázellenõrzõ készülékek;
hangátviteli készülékek; hangszóródobozok; hangtechnikai berendezések, hangosbemondók; hangvezetõk; hangvisszaadó készülékek; hegesztõelektródák; higróméterek, (lég)nedvességmérõk; hodométerek (lépésszámlálók); homokórák; hõmérõk, nem
gyógyászati használatra; hõmérsékletjelzõk; hõmérséklet-szabályozó készülékek; hullámhosszmérõk; huzalkapcsolók (villamosság); huzalok fémötvözetbõl (biztosítékhuzalok); idõregisztráló
készülékek; indikátorok, jelzõk (villamosság), indítókábelek motorokhoz; induktorok, indukciós tekercsek (elektromosság); integrált áramkörök; inverterek, áramirányítók (elektromosság);
iránytûk; ívhegesztõ készülékek; ívvágó készülékek; jelzõcsengõk, elektromos; jelzõlámpák; jelzõsípok; kalibrálógyûrûk; kapacitásmérõk; kapcsolódobozok (elektromosság); kapcsolók,
elelktromos; kapcsolótáblák; kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk; kiegyensúlyozó készülékek; kilométer-számlálók jármûvekhez; koaxiális kábelek; kollektorok, elektromos kommutátotok;
komparátorok; kompaszok (mérõmûszerek); kondenzátorok,
elektromos; konvertek, elektromos; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez, kromatográfok laboratóriumi használatra; lemágnesezõ készülékek manetofonszalagokhoz; lemezadagolók,
juke boxok (informatika); levélmérlegek; légsûrûségmérõk; lézerek, nem gyógyászati használatra; libellák; vízmértékek; logarlécek; magasságmérõk manométerek, mágneses huzalok, mágneses
huzalok; megafonok; megfigyelõ mûszerek; mennyiségjelzõk;
metronomok; ütemadók; mérlegek; mérõberendezések, mérõmûszerek; mérõeszközök, mértékek; mérõkanalak, adagolókanalak,
mérõkészülékek-elektromos, mérõmûszerek, mérõónok; mérõrudak-mérõmûszerek; mikrofonok; mikroprocesszorok; modemek;
mûanyag-csomagolások hegesztésre szolgáló készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyítók; lupék (optikai) napelemek; navigációs eszközök; nyomásjelzõk; nyomásmérõk; nyomógombok
csengõkhöz; ohmmérõk; ón függõónokhoz; optikai kémlelõnyílások ajtókra; optikai letapogató egységek; optikai üvegszálak
(fényvezetõ szálak); pirométerek; planiméterek, területmérõk,
polariméterek, sarkításmérõk; reduktorok; elektromos relék;
elektromos riasztók; savsûrûség mérõk akkumulátorokhoz; sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; sebességmutatók; sótartalommérõk, spektrográfok; sugárzásmérõk; súlymérõkészülékek és eszközök, súlyok, sûrûségmérõk, denziméterek; szextánsok (szögmérõk); szélmérõk, anemométerek; szferométerek (felületgörbület-mérõk); szigetelt rézhuzalok; szirénák; szivargyújtók gépkocsikba; szonárok; hanglokátorok; szonométerek, rezgõnyelves frekvenciamérõk; tahométerek; távmérõ mûszerek; távolságmérõk teleméterek; telefonhallgatók; telefonhuzalok; talefonkagylók; telefonkészülékek; termosztátok; termosztátok jármûvekhez; tölcsérek hangszórókhoz; töltõkészülékek elektromos
elemekhez; transzformátorok; tranzisztorok; variométerek, változtatható induktivitású tekercsek; vezetékcsatlakozások, elekt-
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romos; vezetékcsatornák, elektromos; vezetékek, elektromos; vezetõk, elektromos; vezérlõpult (elektromosság); villamos kábelek; vízmérõk, hidrométerek; voltmérõk; vonalzók (mérõeszközök); zárok-elektromos, zseblámpaelemek; áram-egyenirányítók
(áramkör); megszakítók; érintkezõk, elektromos; érintkezõk nemesfémbõl, elektromos; összekötõ hüvelyek/karmantyúk; elektromos kábelekhez.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.614
(151) 2007.02.09.
M 05 03529
(220) 2005.11.04.
Kósa Inez, Mezõtúr (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(546)

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

Sajtok és sajtkészítmények.

188.615
(151) 2007.02.09.
M 05 01805
(220) 2005.05.24.
Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) T-Minutes
(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; automata
elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási oktatási anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bérlete és adatbázis mûködtetése, valamint adatok, hírek és információ gyûjtése és nyújtása; adatfeldolgozó felszerelésekkel és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekt és tervezési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcsolatosan.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

188.616
(151) 2007.02.09.
M 05 00935
(220) 2005.03.10.
TechnoNICOL Rt., Moszkva (RU)
TechnoNICOL Magyarország Kft., Budapest

PRIMAPLAST
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
188.617
(151) 2007.02.09.
M 05 00934
(220) 2005.03.10.
TechnoNICOL Rt., Moszkva (RU)
TechnoNICOL Magyarország Kft., Budapest

PRIMAOXID

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.618
(151) 2007.02.09.
M 04 04627
(220) 2004.11.17.
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

T-Kabel
9
Tudományos célra szolgáló, villamos, mozgóképi, optikai,
súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardverés szoftvertervezés és -fejlesztés.
188.619
M 04 04631
Sturm János, Szekszárd (HU)

(151) 2007.02.09.
(220) 2004.11.17.

NATUREWINE „A TERMÉSZET BORA”
33

Borok.

188.620
(151) 2007.02.09.
M 04 03053
(220) 2004.07.13.
IFF INGATLANKEZELÕ KFT., Törökbálint (HU)
dr. Formanek Zoltán ügyvéd, Budapest

(511) 5
Táplálékkiegészítõk; sporttápszerek; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítõk; vitaminkészítmények; bioélelmiszerek.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.621
(151) 2007.02.09.
M 04 02898
(220) 2004.07.01.
VISUALPOWER Kft., Budapest (HU)
dr. Kovács Gábor Viktor ügyvéd, Kovács, Barborják és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Budapesti Tér - Film - Zene - Fesztivál
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; leíró szolgálat; levelezõ tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügynökségek mûvészek számára; mozgókönyvtári
szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások), oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem
letölthetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból); óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai);
sorsjátékok lebonyolítása; sport edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bér-
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lete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás;
szórakoztatási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése;
testnevelés; tornatanítás; vallásoktatás; versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok, videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése;
videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszalagra
filmezés; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; állatidomítás; állatkertek üzemeltetése; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú információ; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).
(111) 188.622
(151) 2007.02.09.
(210) M 06 00167
(220) 2006.01.18.
(732) PLANE-TICK Bt., Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 35
42
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 18 Bevásárlótáskák; Bõröndök, kézitáskák; erszények, pénztárcák; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; iskolatáskák; kézitáskák; oldaltáskák, tarisznyák; kulcstartók; strandtáskák.
25 Nõi, férfi, gyermek alsó- és felsõruházat; táskák; cipõk; csecsemõkelengyék; fürdõnadrágok, fürdõruhák, fürdõköpenyek;
kötöttáruk; melegítõk, szvetterek; övek; pizsamák; sapkák, sálak;
öltözékkiegészítõk.
(111) 188.624
(151) 2007.02.09.
(210) M 06 00301
(220) 2006.01.31.
(732) PANNONKANT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter Pál, Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; különösen: félig megmunkált faáruk (gerendák, pallók, fatáblák); furnérlemezek.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más áruosztályba, különösen: fémbútorok
és bútorok kempingezéshez.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék, kefegyártáshoz használt anyagok, takarítóeszközök, vasforgács, különösen: háztartási és konyhai eszközök és tartályok, konyhaedények, vödrök és lábasok vasból, alumíniumból,
mûanyagból vagy egyéb anyagokból.
(111) 188.625
(151) 2007.02.09.
(210) M 06 00169
(220) 2006.01.18.
(732) dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Dr. Bakonyiné dr. Fest Edit
Ügyvédi Iroda, Gödöllõ (HU)

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

Könyvvizsgálat.
Jogi szolgáltatások.

188.626
M 05 03677
Szabó János, Debrecen (HU)

(151) 2007.02.09.
(220) 2005.11.16.

GIANNI SARTINI
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

188.627
M 05 03678
Szabó János, Debrecen (HU)

(151) 2007.02.09.
(220) 2005.11.16.

UNIMED
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

188.628
(151) 2007.02.09.
M 06 00170
(220) 2006.01.18.
NATURLAND Magyarország Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek; hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111) 188.629
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 03679
(220) 2005.11.16.
(732) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU);
DRINK HUNGÁRIA Kft., Akasztó (HU)
(546)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

KLEOPATRA
31 Élõ növény, növényi szaporítóanyag, vágott növény díszítésre.

(111) 188.631
(210) M 05 03786
(732) Kai Jie Kft., Budapest (HU)
(546)

(151) 2007.02.09.
(220) 2005.11.29.

(111) 188.635
(151) 2007.02.09.
(210) M 06 00173
(220) 2006.01.18.
(732) Great Wall Motor Company Limited (Kína törvényei szerint
mûködõ vállalat), Baoding, Hebei (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

188.632
(151) 2007.02.09.
M 05 03788
(220) 2005.11.29.
MASTERPLAST Kft., Sárszentmihály (HU)

MASTERMESH
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek; fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
188.633
(151) 2007.02.09.
M 06 00172
(220) 2006.01.18.
Unilever N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) ELASTOSILK
(511) 3
Szappanok; tisztítószerek; illatszerek; illóolajok; dezodorok és izzadásgátlók; hajápolási készítmények; hajszínezõk, hajfestékek, hajvizek, hajhullámosító készítmények, samponok, hajápoló balzsamok, hajpermetek, hajporok, hajápolók, hajlakkok,
hajformázó habok, hajfények, hajformázó zselék, hajnedvesítõk,
hajápoló folyadékok, hajmegõrzõ kezelések, hajszárító kezelések, hajolajak, hajszeszek, hajkrémek, fürdõ és/vagy zuhanyozókészítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények; bõrápolási szerek; kozmetikumok; elõnedvesített
vagy impregnált tisztítólapok, kendõk vagy törlõk.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

188.630
(151) 2007.02.09.
M 05 03784
(220) 2005.11.29.
dr. Józsa Miklósné, Szombathely (HU)
Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 12 Jármûvek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
tehergépkocsik; automobilok; teherkocsik; sportautók; személygépkocsik; mobile lakóbuszok; hajtószerkezetek szárazföldi közlekedési eszközökhöz; bútorhuzat gépjármûvekhez; gumiabroncsok gépjármûvek kerekeihez.
(111) 188.636
(151) 2007.02.09.
(210) M 06 00298
(220) 2006.01.31.
(732) Jávori Sarolta, Budapest (HU);
dr. Szabó Anikó, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Éva Anna ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

188.634
(151) 2007.02.09.
M 06 00171
(220) 2006.01.18.
Hallward Trading Corp., Tortola (VG)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

NATURELAND
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek; hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
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188.637
(151) 2007.02.09.
M 05 03789
(220) 2005.11.29.
MASTERPLAST Kft., Sárszentmihály (HU)

MASTERFIX
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek; fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai; továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
188.638
(151) 2007.02.09.
M 06 00299
(220) 2006.01.31.
Incomp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunakeszi (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

INCOMP
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, elektronikus termékek kiskereskedelme.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

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

188.639
(151) 2007.02.09.
M 06 00302
(220) 2006.01.31.
Monuments Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bolhó (HU)

(541) Tabu Café
(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjasotthonok;
óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek
(szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása;
turistaházak; vendéglátóipar.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Tabu Lounge
43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjasotthonok;
óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek
(szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása;
turistaházak; vendéglátóipar.
188.640
(151) 2007.02.09.
M 05 03790
(220) 2005.11.29.
MASTERPLAST Kft., Sárszentmihály (HU)

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

188.643
(151) 2007.02.09.
M 05 03933
(220) 2005.12.12.
Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

STRAMM
1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák.
5
Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).
188.644
(151) 2007.02.09.
M 06 00304
(220) 2006.01.31.
Kotráncz Sándor, Budapest (HU)
dr. Nagy Rajmund, Dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest

ISOFLEX
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek; fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
188.641
(151) 2007.02.09.
M 05 03791
(220) 2005.11.29.
MASTERPLAST Kft., Sárszentmihály (HU)

(511) 43
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

ISOTEX
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek; fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 188.642
(151) 2007.02.09.
(210) M 06 00303
(220) 2006.01.31.
(732) Monuments Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bolhó (HU)

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

Vendéglátás (élelmezés).

188.645
(151) 2007.02.09.
M 05 03935
(220) 2005.12.12.
Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

PIRATE
1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák.
5
Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).
188.646
(151) 2007.02.09.
M 05 03936
(220) 2005.12.12.
Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

PIXEL
1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák.
5
Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 188.647
(151) 2007.02.09.
(210) M 06 00309
(220) 2006.01.31.
(732) Ócsa Város Önkormányzata, Ócsa (HU)
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(740) Tresó Károly, Ócsa
(541) ALFÖLD KAPUJA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111) 188.648
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 03940
(220) 2005.12.12.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)

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

(511) 9
Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoftver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújságok,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabdidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, sorsjáték szervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

188.649
(151) 2007.02.09.
M 06 00310
(220) 2006.01.31.
Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
05/00509
2005.09.01. BW
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) RED BULL
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, étkezési só, mustár; ecet, fûszeres mártások, salátaöntetek; fûszerek; jég; kávé-, tea-, kakaó- és csokoládéitalok; jeges tea; kávé- és kakaókészítmények alkoholtartalmú és alkoholmentes italok készítéséhez; gabonafélék emberi fogyasztásra, beleértve zabpelyhet és egyéb gabonapelyheket; ételízesítõk; cukrászsütemények, édességek, gyümölcsös gumicukrok, csokoládé,
csokoládékészítmények, likõrrel töltött pralinék; alkoholtartalmú
csokoládékeverékek; rágógumik; gyümölcs- és müzliszeletek.
(111) 188.650
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 03941
(220) 2005.12.12.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(541) SZERENCSEJÁTÉK ZRT.
(511) 9
Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoftver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújságok,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabdidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, sorsjáték szervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

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

188.651
(151) 2007.02.09.
M 06 00663
(220) 2006.02.24.
SETTE NANI Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

DR.PUNTO ROSSO
25

Csizmák, cipõk, papucsok, szandálok.

188.652
(151) 2007.02.09.
M 05 03945
(220) 2005.12.12.
I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Édességek, cukorkák, édességek karácsonyfa diszítésére,
csokoládé, fondanok, tészták, karamellák, aprósütemények, töltött sütemények, ropogós sós sütemények, mandulás sütemények,
marcipán, mentolos édességek, müzli, ostyák, mézeskalács, gyümölcszselés édességek, készítmények gabonából, cukorpasztillák, bonbonok, pralinék, kétszersültek, vajas kekszek, piskóták,
malátás kekszek, torták, rágógumi nem orvosi célra.
(111) 188.653
(210) M 05 03946
(732) Wei Guang, Budapest (HU)
(546)

(151) 2007.02.09.
(220) 2005.12.12.

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)
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188.654
(151) 2007.02.09.
M 05 04133
(220) 2005.12.23.
VÁCLAV HRBEK - BODY HF, Praha 4-Chodov (CZ)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
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(511) 18 Hátizsákok, válltáskák, övtáskák, pénztárcák, „teve„ táskák, zsákok hegymászóknak; továbbá táskák vásárláshoz és
egyéb a 18. áruosztályba tartozó célokra.
24 Hálózsákok.
25 Ruházati cikkek, lábbelik.
(111) 188.655
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 04137
(220) 2005.12.23.
(732) HUMANOID Kft., Csongrád (HU)
(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

188.656
(151) 2007.02.09.
M 05 03943
(220) 2005.12.12.
I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Édességek, cukorkák, édességek karácsonyfa diszítésére,
csokoládé, fondanok, tészták, karamellák, aprósütemények, töltött sütemények, ropogós sós sütemények, mandulás sütemények,
marcipán, mentolos édességek, müzli, ostyák, mézeskalács, gyümölcszselés édességek, készítmények gabonából, cukorpasztillák, bonbonok, pralinék, kétszersültek, vajas kekszek, piskóták,
malátás kekszek, torták, rágógumi nem orvosi célra.
(111) 188.657
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 03942
(220) 2005.12.12.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoftver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, sorsjáték szervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
(111) 188.658
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 03938
(220) 2006.01.13.
(732) ARMAMENTA Szolgáltató Betéti Társaság, Karcag (HU)

(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
(111) 188.659
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 03937
(220) 2005.12.12.
(732) Állami Nyomda Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 2
Nyomdafesték; nyomdai pépek; tonerpatronok (töltve)
nyomtatókhoz és fénymásolókhoz.
40 Nyomdai szolgáltatások.
(111) 188.660
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 03795
(220) 2005.11.29.
(732) Bárány Attila Ottó, Vecsés (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szolgáltatásai; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; helyfoglalás show-mûsorokra; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem
letölthetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból); rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szépségversenyek
szervezése; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk;
szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás;
videofilmgyártás; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai;
zenés kabarék, varieték; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása.
(111)
(210)
(732)
(740)
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188.661
(151) 2007.02.09.
M 05 03944
(220) 2005.12.12.
I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
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(546)

(546)

(511) 30 Édességek, cukorkák, édességek karácsonyfa díszítésére,
csokoládé, fondanok, tészták, karamellák, aprósütemények, töltött sütemények, ropogós sós sütemények, mandulás sütemények,
marcipán, mentolos édességek, müzli, ostyák, mézeskalács, gyümölcszselés édességek, készítmények gabonából, cukorpasztillák, bonbonok, pralinék, kétszersültek, vajas kekszek, piskóták,
malátás kekszek, torták, rágógumi nem orvosi célra.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek, fényképezõgépek, filmkamerák, televíziós
készülékek, hangátviteli készülékek, hangfelvétel-hordozók,
hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, kompaktlemezek, (audio-video), videó, videokazetták, videomagnók, képmagnók, videoszalagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, folyóiratok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, újság-elõfizetések, intézése (mások
számára).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, könyvkiadás, szövegek kiadása (nem reklámcélú).

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

188.662
(151) 2007.02.09.
M 05 03783
(220) 2005.11.29.
Big-Leo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Petruska Emil ügyvéd, Budapest

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(111) 188.663
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 03785
(220) 2005.11.29.
(732) Zebra fess Festék és Vegyiáru Kereskedelmi Kft.,
Szombathely (HU)
(546)

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

188.666
(151) 2007.02.09.
M 05 01419
(220) 2005.04.19.
Schiszler Péter e.v., Budapest (HU)
dr. Halenkár József ügyvéd, Budapest

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, valamint árubemutatás és a bemutatott áruk értékesítése.

(111) 188.664
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 03676
(220) 2005.11.16.
(732) HAVI ’2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ambrus Péter, Ambrus Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25

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

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

188.665
(151) 2007.02.09.
M 04 03343
(220) 2004.08.04.
Magyar Ház Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Biczi Tamás ügyvéd, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,
Budapest

Bonbon meggylikõr.

188.667
(151) 2007.02.09.
M 05 02149
(220) 2005.06.27.
Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest (HU)
dr. Illés György ügyvéd, Budapest

MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 188.668
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 02982
(220) 2005.09.13.
(732) Fehérné Németh Erika, Érd (HU);
Fehér Attila, Budapest (HU)
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 188.669
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 02983
(220) 2005.09.13.
(732) Fehérné Németh Erika, Érd (HU);
Fehér Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(111) 188.670
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 03408
(220) 2005.10.20.
(732) CAPITAL GOLDEN Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Olaszországi származású ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 188.671
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 03538
(220) 2005.11.04.
(732) GOMA Díszcsomagolóanyag-gyártó és -forgalmazó
Részvénytársaság, Budakeszi (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 16 Szalvéták papírból.
21 Poharak, tányérok, parti- és dekortermékek papírból és mûanyagból.
43 Rendezvény- és vendéglátó-ipari szolgáltatások.
(111) 188.672
(151) 2007.02.09.
(210) M 05 03539
(220) 2005.11.04.
(732) Fehérné Németh Erika, Érd (HU);
Fehér Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

188.673
(151) 2007.02.12.
M 05 01794
(220) 2005.05.24.
MEDIOPONT REKLÁMÜGYNÖKSÉG Bt., Budapest (HU)

RAG-AD
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
188.674
(151) 2007.02.12.
M 05 01656
(220) 2005.05.11.
Ipartestületek Országos Szövetsége, Budapest (HU)
dr. Almási László, Felsõlajos

(511) 16 Acéltollak, albumok, almanachok, atlaszok, autotípiák,
bankkártya-leolvasók, nem elektromos, bélyegzõ (pecsét)tartó
állványok, bélyegzõ (pecsét)tartó dobozok, bélyegzõk (pecsétek),
bélyegzõpárnák, bélyegzõtartók, blokkok (papíráruk), borítékok
(papíripari), brosúrák, vékony fûzött könyvek, ceruzabelek, ceruzahegyezõ gépek, ceruzahegyezõk, ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók, ceruzák, cégtáblák, papírból vagy kartonból, címbélyegzõk, címbélyegek, címerpajzsok (pecsétek papírból), címíró gépek, címkék, nem szövetbõl, címkézõ készülékek, címkézõ készülékek (kézi), címtáblák címezõgépekhez, csekkfüzettartók,
cserélhetõ betétlapos (iratokra ráhúzható) fedõlapok, csipeszes
írótáblák, csomagolóanyag keményítõbõl, csomagolópapír, daloskönyvek, derékszögû vonalzók, diagramok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék (papíripari), ecsetek, elõrajzoló körzõ, enyvezett vásznak papíripari célokra, ezüstpapír, fapép karton
(papíripari), fatartalmú papír, fedelek, kötések, borítók (papíráruk), festékezõasztalok (tintatartályok), festékezõszalagok, festékezõ vásznak iratmásoló gépekhez, festékezõvásznak másológépekhez, festékverõ csészék mûvészek részére, festékkészletek,
festékpárnák, festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz, festmények (képek) keretezve vagy anélkül, festõállványok, festõkefék,
festõpatronok, festõsablonok, festõpatrontartók, festõvásznak,
fényképek, fényképek beragasztására szolgáló készülékek, fényképtartók, fóliatasak kasírozók (laminálók) (irodai cikkek), folyóiratok, formanyomtatványok, ûrlapok, földgömbök; földrajzi térképek, füzetek, golyók golyóstollakhoz, görbe vonalzók, grafikai
nyomatok, grafikai reprodukciók, grafikus ábrázolások, gumírozott szalagok, hajtogatókartonok, halenyv papíripari vagy háztartási használatra, hasáb alakú vonalzók, térzõk, ûrtöltõk, hektográfok, hengerek szobafestõknek, hímzõminták, hírdetõtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, hordozható nyomdakészletek, indigópapír, iratgyûjtõk, dossziék, iratkapcsok, gémkapcsok; iratfûzõk irattartók, írásminták, irodagépek borítékok lezárására, irodai bélyegzõgépek, irodai felszerelések, a bútorok kivételével,
irodai gumiszalagok, irodai kaparókések, irodai kapcsok, irodai
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lyukasztógépek, irodai nedvesítõk, íróecsetek, íróeszközök, írófelszerelések, írógépbillentyûk, írógépek, írógéphengerek, írógépszalagok, írókészletek, írókréta, írómappák, írópalák, írószerek, írótáblatörlõk, írótollak, írótollak aranyból, iskolai táblák, iskolaszerek (papírból), itatóspapírok, ívek (papíráruk), javítófolyadékok (irodai cikkek), javítótinták (fénynyomatkészítéshez),
jegyek, jelölõkréta, jelölõtûk rajzoláshoz, rajztûk, karakterek
(számok és betûk), karcolótûk, karkötõk íróeszközök rögzítésére,
karton, kartoncsövek, papírlemezcsövek, kartonkötések, kartotékkartonok (papíráruk), katalógusok, kártyák, kávészûrõk papírból, keményítõenyv papíripari vagy háztartási célokra, képek,
képregények, kézikönyvek, klisék, nyomódúcok, kozmetikai
kendõk papírból, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk,
könyvkötések, könyvkötészeti cikkek, könyvkötõ felszerelések
és gépek (irodai eszközök), könyvkötõ fonalak, könyvkötõ szövetek, könyvtámaszok, krétatartók, kromolitográfiák, leffentyûk
(könyvkötészeti), lemezek metszetek készítéséhez, levegõpárásító (irodai cikkek), levelezõlapok, levélkosarak levélpapír, levélzáró pecsétostyák, litografált mûtárgyak, litográfiai kövek, litográfiai kréta, litográfiák, lovasok kartotékokhoz, lyukasztók kézi
(rodai cikkek), lyukkártyák Jacquard-szövõszékhez, magazinok,
revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, márványozófésûk, másológépek, duplikátorok, másolópapír (papíráru), metszetek, modellezõanyagok, modellezõpaszta, modellviasz nem fogászati használatra, mûanyag buboréklemezek (csomagoláshoz
vagy kiszereléshez), mûanyag fóliák csomagolásra, mûanyagok
modellezéshez, naplófõkönyvek, fõkönyvek, naptárak, naptárak
letéphetõ lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomatok (metszetek),
nyomdai betûk, nyomtatott órarendek, menetrendek, nyomtatott
publikációk, nyomtatványok, nyúlékony mûanyag fóliák rakodólapra rakáshoz, ofszet nyomókendõk nem textilbõl, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), orsók írógépszalagokhoz, palackalátétek (papírból), palackcsomagoló anyagok (kartonból
vagy papírból), palavesszõk, pantográfok (rajzeszközök), papír,
papír rádiótáviratokhoz, papírcsíkok fiókokba (illatosítva vagy
anélkül), papírcsokrok (papíráru), papírmasé, papírok elektrokardiográfokhoz, papírok regisztráló készülékekhez, papírszalagok,
papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez, papírszorító rudak (írógépen), papírtartó dobozok (irodai cikkek), papírtépõk (irodai használatra), papírtölcsérek, papírtörülközõk, papírvágó kések (irodai cikkek), papír zsebkendõk, pasztellek (kréták), pauszmásolatok, pauszpapír, pecsétbélyegek, pecsételõanyagok (irodai használatra), pecsétviasz, pergamenpapír,
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek,
postabélyegek, poszterek, prospektusok, radírgumik, ragasztó
(enyv) papíripari vagy háztartási használatra, ragasztószalag-adagolók (irodai cikkek), ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra, rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajzoló háromszögek, rajztáblák, rajztömbök, rajzblokkok, rajzszegek, regenerált cellulózlapok csomagoláshoz, rézkarcok (gravûrök), rózsafûzérek, olvasók, sablonok (papíráruk), sorjázó szedõvasak, söröskorsó-alátétek, stencilek, süllyesztett tintatartók, szabásminták ruhák készítéséhez, szabókréta, szalvéták papírból, számok (nyomdai karakterek), számozókészülékek, szedõhajók (nyomdászati), szedõregálok (nyomdai felszerelések), szemeteszsákok (papírból vagy
mûanyagból), szénceruzák, színes olajnyomatok, szivargyûrûk,
szobrocskák, figurák papírmaséból, szövettani metszetek (oktatási eszközök), szteatit (szabókrtéta), szûrõanyagok (papír), szûrõpapír, táblamutató eszközök, nem elektromos, tálalátétek, tányéralátétek (papírból), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására, tárgymutatók, repertóriumok, tejszínes edények (kiskancsók)
papírból, tervrajzok tintarudak, tintatartók, tinták, toll- és ceruzatartók (asztali), tollak (irodai cikkek), tollszárkapcsok, tollszártartók, tolltartók, tolltörlõk, töltõceruzák, csavarironok, töltõtollak,
törlésre szolgáló termékek, transzparensek (papíráruk), tuskihúzók, tusok, tûzõgépek, T-vonalzók, fejes vonalzók, újjvédõk (irodai cikkek), újságok, útlevéltartók, vászon könyvkötéshez, vászonpausz, világítópapír, virágcserép burkoló papírból, viszkózalemezek csomagolásra, vízfestmények akvarellek, vonalzók rajzoláshoz, zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból),
zacskók mikrohullámú sütéshez, zászlók (papírból), zenélõ üd-

vözlõlapok, zsírpapír, viaszpapír, építészeti makettek, értesítések
(papíráruk), öntapadó címkék (papíripari), öntapadó szalagok
papíripari vagy háztartrási használatra, szalagok, üdvözlõlapok/kártyák.
36
Bankügyletek, bérházak kezelése, biztosítási statisztikai
szolgáltatások, biztosítási tanácsadás, - ügynöki tevékenység,
biztosítások, faktorálási szolgáltatások, felszámolói szolgáltatások (pénzügyi), finanszírozási szolgáltatások, gyûjtések szervezése, hitelirodák, hitelkártya-szolgáltatások, hitelkártyák kibocsátása, információk nyújtása biztosítási ügyekben, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, irodák, ingatlanok
bérlete, jelzálog-hitelezés, jótékonysági célú gyûjtések, kölcsön
(finanszírozás), kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai, követelésbehajtási ügynökségek, lakásbérlet, lakásügynökségek,
lakbérbehajtás, mezõgazdasági ingatlanok bérlete, nyugdíj-folyósítási szolgáltatások, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi igazgatás, pénzügyi információk nyújtása, -szponzorálás, támogatás, -pénzügyi tanácsadás, pénzváltás, részletfizetéses hitelnyújtás, szállásügynökségek (apartmanok), széfletét-szolgáltatások, takarékpénztárak, telebank-szolgáltatások, terhelõkártya-szolgáltatások, tõkekihelyezés, tõkeberuházás, tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése,
utazási csekkek kibocsátása, vagyonkezelés, vámügynöki tevékenység, zálogkölcsönzés, értékbónok kibocsátása, értékek letétbe helyezése.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.675
(151) 2007.02.12.
M 04 05096
(220) 2004.12.22.
MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 16
35
38
41
42
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Nyomdaipari termékek, papíripari cikkek.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
Távközlés.
Kiadói tevékenység.
Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.

188.676
(151) 2007.02.12.
M 04 04899
(220) 2004.12.08.
Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

REGGELI TRIÓS
16 Papíráru, nyomdai termékek, irodai cikkek.
35 Reklámozás, hirdetés, propaganda.
38 Közlések, (értesítés, hírmondás) rádiómûsor, utánközlés.
41 Nevelés; szórakoztatás; könyv, újság, hanglemez, CD,
egyéb mûvészeti tevékenység.
42 Rádiómûsor-szervezés.

(111) 188.677
(151) 2007.02.12.
(210) M 04 04937
(220) 2004.12.10.
(732) Péntek Erzsébet, Rakamaz (HU)
(546)
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(511) 5
Gyógyhatású étrend- és étkezéskiegészítõ bio és normál
alapanyagokból.
30 Csökkentett szénhidráttartalmú reformtermék, gabona alapú étrend-kiegészítõ, gabonakészítmény, pék- és cukrászati készítmények.
31 Tápanyagok állatok számára.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

188.678
(151) 2007.02.12.
M 05 01636
(220) 2005.05.06.
TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)

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

(111) 188.679
(151) 2007.02.12.
(210) M 05 01391
(220) 2005.04.14.
(732) Szabolcsi Halászati Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bölcskei Zsófia, Jenei és Balogh Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
(541) HOLNAP HALNAP!
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 188.683
(151) 2007.02.12.
(210) M 05 00694
(220) 2005.02.22.
(732) Lefka József, Érd (HU); Kelemen Nándor, Budapest (HU)
(541) MICROBURST SKY VOYAGERS SPORTRE-

PÜLÕ EGYESÜLET
(511) 41

Szakmai képzés, sporttevékenységek.

(111) 188.684
(151) 2007.02.12.
(210) M 05 00682
(220) 2005.02.22.
(732) Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság,
Szeged (HU)
(740) dr. Lele István, Szeged
(541) Akklimat
(511) 31 Szudáni fûfajta.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

188.685
(151) 2007.02.12.
M 04 04898
(220) 2004.12.08.
Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

TRIÓS
16 Papíráru, nyomdai termékek, irodai cikkek.
35 Reklámozás, hirdetés, propaganda.
38 Közlések, (értesítés, hírmondás) rádiómûsor, utánközlés.
41 Nevelés; szórakoztatás; könyv, újság, hanglemez, CD,
egyéb mûvészeti tevékenység.
42 Rádiómûsor-szervezés.

(111) 188.686
(151) 2007.02.12.
(210) M 04 04541
(220) 2004.11.12.
(732) dr. Hadházy Tamás, Nyíregyháza (HU);
dr. Hadházy Péter, Nyíregyháza (HU)
(541) PENSUM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

188.680
(151) 2007.02.12.
M 05 01396
(220) 2005.04.14.
Lókodi Ákos, Pécs (HU)
dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

(111) 188.687
(151) 2007.02.12.
(210) M 04 04119
(220) 2004.10.07.
(732) Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Társaság, Miskolc (HU)
(740) dr. Szabó Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
(546)
(511) 30
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

Fûszeres mártás.

188.681
(151) 2007.02.12.
M 04 05081
(220) 2004.12.22.
Mobil Expo Kft., Sopron (HU)

Irányár - megkerülhetetlen
16

Újságok.

188.682
(151) 2007.02.12.
M 04 05095
(220) 2004.12.22.
MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) MTT Magyar Telefonkönykiadó Társaság
(511) 16 Nyomdaipari termékek, papíripari cikkek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
38 Távközlés.
41 Kiadói tevékenység.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, ezen belül: nyilvánossággal való kommunikáció, prospektusok készítése, terjesztése.
41 Szórakoztatás, kulturális tevékenységek.
(111) 188.688
(151) 2007.02.12.
(210) M 05 02051
(220) 2005.06.15.
(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) THE WAY THE WORLD PAYS
(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, banki szolgáltatások, számlafizetéssel, hitelkártyával, adóskártyával, költségkártyával, fizetõkár-
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tyával kapcsolatos szolgáltatások, hitelek és tartozások kifizetésének elektronikus úton történõ lebonyolítása, elektronikus pénzátutalás, pontgyûjtõ kártyához és készpénzhez kapcsolódó elektronikus szolgáltatások, készpénzkifizetések, készpénz-helyettesítés hitelkártya és adóskártya, elektronikus készpénzátutalás,
csekkek hitelesítése, csekkek beváltása, letétekhez való hozzáférés útján és pénzkiadó automaták szolgáltatásain keresztül, fizetések feldolgozása, tranzakciók engedélyezése és igazolása, valamint pénzügyi információk terjesztése globális számítógépes hálózaton keresztül.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.689
(151) 2007.02.12.
M 05 04191
(220) 2005.12.30.
Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) NIVEA-ÉREZHETÕEN GYÖNYÖRÛ HAJ
(511) 3
Test- és szépségápoló készítmények, hajtisztító, hajápoló és
hajdíszítõ készítmények.
(111) 188.690
(151) 2007.02.12.
(210) M 05 03858
(220) 2005.12.05.
(732) Takács Zoltán, Debrecen (HU)
(546)

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

188.693
(151) 2007.02.12.
M 05 02827
(220) 2005.08.31.
XU’S TIAN LE Kft., Budapest (HU)

MAX MIX
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

188.694
(151) 2007.02.12.
M 05 02815
(220) 2005.08.31.
Verhoeven Patrick Daniel, Budapest (HU)
dr. Demkó Paszkál, Demkó & Tomori Ügyvédi Iroda, Budapest

Xtra Snack
43 Vendéglátási szolgáltatások; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék.

(111) 188.695
(210) M 05 02046
(732) Fekete László, Csolnok (HU)
(546)

(151) 2007.02.12.
(220) 2005.06.15.

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

188.691
(151) 2007.02.12.
M 05 03154
(220) 2005.09.30.
IZZYPAY Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek, finanszírozási szolgáltatások, pénzügyi
tanácsadás, terhelõkártya-szolgáltatások.
38 Távközlés, elektronikus levelezés, számítógépterminálok
közötti összeköttetések, telefonszolgáltatások, üzenetek küldése.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.692
(151) 2007.02.12.
M 05 03155
(220) 2005.09.30.
METALOBOX Kft., Székesfehérvár (HU)
dr. Ugrin Tamás ügyvéd, Budapest

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

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.
(111) 188.696
(210) M 05 02043
(732) CONTEC Rt., Budapest (HU)
(546)
(511) 37

(151) 2007.02.12.
(220) 2005.06.15.

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 188.697
(151) 2007.02.12.
(210) M 04 03544
(220) 2004.08.19.
(732) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari
és Kereskedelmi Részvénytársaság, Karcag (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) EnergyPremix
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
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188.698
(151) 2007.02.12.
M 05 01948
(220) 2005.06.03.
TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)

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

188.699
(151) 2007.02.12.
M 05 01634
(220) 2005.05.06.
TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)

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

(111) 188.700
(151) 2007.02.12.
(210) M 04 03265
(220) 2004.07.28.
(732) PR-TELECOM Rt., Miskolc (HU)
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére,
mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(511) 38 Egyéni elõfizetésû kábeltelevíziós hozzáférés kórházi betegágyon.
(111) 188.701
(151) 2007.02.12.
(210) M 04 03546
(220) 2004.08.19.
(732) Antenna Távközlési Szolgáltató Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) KÜLÖN KIJÁRAT A NETRE
(511) 38 Távközlés; internetszolgáltatás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

188.702
(151) 2007.02.12.
M 05 00198
(220) 2005.01.14.
Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

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

(111) 188.704
(151) 2007.02.12.
(210) M 06 04023
(220) 2003.10.22.
(732) Éminence Organic Skin Care Inc., Vancouver,
British Columbia (CA)
(740) dr. Szõnyi Viktor, Dr. Szõnyi Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 188.705
(151) 2007.02.12.
(210) M 05 01891
(220) 2005.05.31.
(732) Media Strategy Budapest Marketingkommunikációs
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Markó Andrea, Markó & Czebe Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) TV Price Pool Audit
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; szaktanácsadás és üzletviteli tanácsadás a televíziós hirdetési piacon, kapcsolattartás hirdetési ügynökségekkel, mûsorszolgáltatókkal és hirdetni kívánó cégekkel;
felmérések és tanulmányok készítése az optimális hirdetési ár
meghatározása érdekében; piackutatás, gazdasági elõrejelzések
és elemzések készítése; statisztikai elemzés, optimális piaci hirdetési árszint meghatározása, auditálása.

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

188.706
(151) 2007.02.12.
M 04 03823
(220) 2004.09.13.
UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) ATLANTIC FRESH
(511) 3
Mosószerek; fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények.
5
Fertõtlenítõszerek; készítmények férgek, rovarok és kártékony állatok irtására; fungicidek; csíraölõ szerek; baktericid szerek; parazitairtó szerek; algicidek; inszekticidek; gyomirtó szerek.

Kekszek.

188.703
(151) 2007.02.12.
M 04 03264
(220) 2004.07.28.
Active Verlags Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
dr. Ékes Edvárd ügyvéd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 188.707
(151) 2007.02.12.
(210) M 05 01040
(220) 2005.03.21.
(732) „ZEBRA ÜZLETHÁZ” Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
(546)

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

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás: étel és/vagy ital árusításával foglalkozó vendéglátó-ipari
létesítmények (éttermek, kávéházak, cukrászdák, bárok) mûködtetésével, valamint az esetlegesen hozzákapcsolódó szállásadással.
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(111) 188.708
(151) 2007.02.12.
(210) M 05 01048
(220) 2005.03.21.
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Rt.,
Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen
(541) XILOPRAM
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(111) 188.709
(151) 2007.02.12.
(210) M 05 01046
(220) 2005.03.21.
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Rt.,
Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen
(541) ACIPRAM
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 188.710
(151) 2007.02.12.
(210) M 05 01047
(220) 2005.03.21.
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Rt.,
Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen
(541) AXAPRAM
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

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

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

188.711
(151) 2007.02.12.
M 04 04948
(220) 2004.12.10.
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

Borsodi Friss
32

Sörök, alkoholmentes italok.

188.712
(151) 2007.02.13.
M 04 02890
(220) 2004.06.30.
KENNY TRADE LCC, Newark, Delaware (US)
dr. Csabai Marianna ügyvéd, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) MAITRE TRUFFOUT
(511) 30 Kakaó, cukor, péksütemények és cukrászsütemények, cukrászsütemények karácsonyfa díszítésére, fagyasztott joghurt
(cukrászati jég), bonbonok, cukorkák, cukorkaáruk, cukrászsütemények, csokoládé, csokoládé alapú italok, csokoládés tej (ital),
fagylalt, jégkrém, jégkrémpor, gyümölcsös sütemények, torták,
kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávé tejjel, pótkávé, pralinék, kakaó, kakaó alapú italok, kakaó tejes ital, kakaós termékek,
karamella (cukorkák), kekszek, liszttartalmú ételek, müzli, rágógumi, sütemények, süteménypor, süteménytészta (pép, formázható), piskóták, töltött cukorkák, fondan (cukrászáru), mentabonbonok, mentacukrok, mandulapép, mandulás cukrászsütemények,
mandulás cukrászkészítmény, pudingok.

(111) 188.714
(151) 2007.02.15.
(210) M 05 03841
(220) 2005.12.02.
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)
(546)

(511) 29

Tejtermékek, sajtok.

(111) 188.716
(151) 2007.02.19.
(210) M 03 04386
(220) 2003.10.17.
(732) DePuy, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Warsaw,
Indiana (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) INTELLIGENT ORTHOPAEDICS
(511) 10 Ortopédiai implantátumok; sebészeti készülékek ortopédiai
eljárásokban történõ használatra; sebészeti készülékek a számítógéppel segített sebészetben történõ használatra.
41 Oktatási és szakmai képzési szolgáltatások az ortopédia, az
ortopédsebészet és a számítógéppel segített sebészet területén.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

188.717
(151) 2007.02.19.
M 01 01381
(220) 2001.03.06.
SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
2255250
2000.12.07. GB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) RAPIDE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, fõként fájdalomcsillapító és lázcsillapító szerek.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.718
(151) 2007.02.19.
M 04 00377
(220) 2004.01.29.
Electrolux Home Products, Inc., Cleveland, Ohio (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) FRIGIDAIRE
(511) 7
Háztartási és nagyüzemi mosógépek, szárítógépek, háztartási ételmaradék-gyûjtõk és hulladéktömörítõk, mosogatógépek,
hûtõkompresszorok, elektromos konzervnyitók, robotgépek, ételkeverõ gépek, ételfeldolgozók, kávédarálók, elektromos kések,
késélezõk, hússzeletelõk, jégtörlõk, gyümölcs- és zöldségprések,
tésztakészítõ gépek, valamint mindezen termékek részei és tartozékai.
11 Háztartási és nagyüzemi hûtõk, fagyasztók, italhûtõ berendezések, nevezetesen borhûtõk, jégkészítõk, háztartási gáz- és
elektromos tûzhelyek, sütõk, kályhák és fõzõlapok, mikrohullámú sütõk, konyhai tûzhelybe épített elszívók, szellõztetõkészülékek, ventilátorok, légkondicionálók helyiségekbe, víztisztító készülékek, vízmelegítõk, vízhûtõk, elektromos kávékészítõk,
eszpresszógépek, azonnali vízmelegítõk, légtisztítók, párásítóberendezések, nedvességelvonó berendezések, kenyérpirítók, pirítós sütõk, serpenyõk, elektromos ostyasütõk, jégkrémfagyasztók, hajszárítók, valamint mindezen termékek részei és tartozékai.
(111)
(210)
(732)
(740)
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188.720
(151) 2007.02.20.
M 04 01646
(220) 2004.04.09.
Hazai Gyula, Szentendre (HU)
dr. Baski Ágnes ügyvéd, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda,
Budapest 8.
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(546)

(546)

(511) 3
Magyarországról származó fehérítõkészítmények és egyéb,
mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek,
hajmosó szerek; fogkrémek.
29 Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús;
húskivonatok; tartósított, szárított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok
és zsírok; salátaöntetek; konzervek.
30 Magyarországról származó cukor, rizs, pótkávé, liszt és
egyéb gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászati sütemények, ehetõ bevonatok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, szószok (a salátaöntetek kivételével);
fûszerek; fagylaltok.
32 Magyarországról származó sörök; ásványvizek, szénsavas
vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcslevek és gyümölcsszörpök; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (sörök
kivételével).
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

188.721
(151) 2007.02.20.
M 04 01809
(220) 2004.04.21.
Magyar Kwizda Keresekedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

Manex
5
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek) és gyomirtó szerek (herbicidek).

(511) 6

(111) 188.726
(151) 2007.02.20.
(210) M 04 01205
(220) 2004.03.17.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(554)

(511) 32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsavval dúsított vizek; egyéb alkoholmentes italok, így üdítõitalok,
energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
sûrítmények, koncentrátumok és porított termékek italok elõállításához, így ízesített vizek, ásványi és szénsavval dúsított vizek,
üdítõitalok, energiaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és gyümölcskivonatok készítéséhez.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

188.722
(151) 2007.02.20.
M 04 01196
(220) 2004.03.17.
Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt., Szeged (HU)

Milyen színû az áram?
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
188.723
(151) 2007.02.20.
M 04 01193
(220) 2004.03.17.
Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt., Szeged (HU)

Öné az áram
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111) 188.724
(151) 2007.02.20.
(210) M 04 01636
(220) 2004.04.08.
(732) NERITON Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Pécs (HU)
(541) webcar
(511) 9
Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

Mûszaki rugók (apró vasáruk).

188.725
(151) 2007.02.20.
M 04 01810
(220) 2004.04.21.
Kurt Kauffmann Technische Federn GmbH., Fellbach (DE)
303 58 021.6
2003.11.06. DE
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

M474

188.727
(151) 2007.02.20.
M 04 01202
(220) 2004.03.17.
Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt., Szeged (HU)

Blue
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ-, életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására
szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezése, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek;
automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
14 Nemesfémek, nemesfém ötvözetek, valamint az ilyen anyagokból készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más
idõmérõ eszközök.
16 Papír, karton és ezekbõl készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek,
papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek
részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével),
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló mûanyagok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdabetûk; klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
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csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg;
üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás; villamosenergia-termelés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.728
(151) 2007.02.20.
M 03 01534
(220) 2003.04.09.
Cobra Electronics Europe Ltd., Dun Laoghaire, Dublin (IE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) CEEL
(511) 9
Lopásgátló riasztókészülékek sofõrök, illetve gépjármûvek
utasai részére; távirányító rendszerek, telematikai rendszerek és
helyzetszabályozó és ellenõrzõ rendszerek jármûvekhez és ezek
részei és tartozékai; helyzetmeghatározó és célkövetõ készülékek; vészjelzõ fények; rádiószkennerek; radardetektorok, lézeres
sebességérzékelõk és ezekkel árusított felszerelések; elektronikus
navigációs készülékek, nevezetesen kézi és mobil mûholdas navigációs rendszerek, nevezetesen globális pozicionáló rendszerek;
kétutas (CB) rádiók; családi rádiószolgálati (FRS) rádiók; általános mobil rádiószolgálati (GMRS) rádiók; magán mobil rádiók
(PMR); tengerészeti rádiók; meteorológiai rádiók; tengerészeti
vízhõmérséklet-mérõ rendszerek; tengerészeti széliránymérõ
rendszerek; tengerészeti tájoló rendszerek; tengerészeti torpedókeresõk; akkumulátortöltõk; felszerelések a felsorolt árukhoz, nevezetesen antennák, antennaállványok, mikrofonok, hangszórók,
koaxiális kábelek, akkumulátortöltõk és áramirányítók.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.729
(151) 2007.02.20.
M 04 00637
(220) 2004.02.16.
Indotek Befektetési Zrt., Budapest (HU)
dr. Csontos Réka ügyvéd, Dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 36 Nem bank hitelintézetek, úgymint hitelszövetkezetek, egyedi pénzügyi társaságok, kölcsönadók; holding társaságok „befektetési alapjainak„ szolgáltatásai, épületek ingatlankezelõinek
szolgáltatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy finanszírozási
szolgáltatások.
(111) 188.730
(151) 2007.02.20.
(210) M 03 03824
(220) 2003.09.11.
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Florida (US)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) DUAC
(511) 5
Helyi alkalmazású gyógyszer bõrgyógyászati betegségek,
állapotok és rendellenességek kezelésére.
(111) 188.733
(151) 2007.02.21.
(210) M 03 00985
(220) 2003.03.10.
(732) Fuchsné Véber Genovéva, Kolontár (HU)
(546)

(511) 29

Tojás.

(111) 188.736
(151) 2007.02.22.
(210) M 02 03022
(220) 2002.06.26.
(732) LHS Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár
Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35

Reklámügynökségi szolgáltatások.

(111) 188.738
(151) 2007.02.22.
(210) M 05 01650
(220) 2005.05.10.
(732) Szervizkönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek,
bútorok kivételével.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(546)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)

M475

188.739
(151) 2007.02.23.
M 04 04801
(220) 2004.11.30.
Petrezselyem József, Szolnok (HU)
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

PRÁNANADI
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
(511) 41 Oktatás, levelezõ tanfolyamok, akadémiák (oktatás), gyakorlati alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása, eszmecserék, kollokviumok, gyakorlati képzés (szemléltetés), szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatási vizsgáztatás, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, vallásoktatás, spirituális tevékenység, meditáció és meditációs technikák oktatása, önfejlesztõ és önismereti módszerek oktatása, természetes gyógymódok oktatása, óvodák, kollégiumok, internátusok, sportlétesítmények üzemeltetése, egészség(védõ) klubok, sport- edzõtábori szolgáltatások, testnevelés, tornatanítás, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), szórakoztatás, bálok szervezése, fogadások tervezése,
élõ elõadások bemutatása, zene összeállítása, üdülõtáborok szolgáltatásai, egészséges életmódra oktatás és nevelés, képességfejlesztési szolgáltatások, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk), könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, oktatási tárgyú információk, rádió- és televízióprogramok készítése, videofilmgyártás, videoszalagok kölcsönzése, video(szalagra) filmezés, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, nem reklámcélú szövegek kiadása, üdülési tárgyú információk.
44 Alkoholbetegek elvonó kezelése, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
természetgyógyászati szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, kórházi szolgáltatások, pszichológus szolgáltatásai, fogászat, gyógyszerészeti tanácsadás, gyógyítás hátgerincmasszázzsal, optikusok
szolgáltatásai, laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások,
mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, klinikák, otthonok lábadozók utókezelésére, szanatóriumok, szépségszalonok,
szülésznõk szolgáltatásai, masszázs, állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.

(111) 188.740
(151) 2007.02.26.
(210) M 05 02688
(220) 2005.08.16.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) GasNEO
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Olaj- és gázipari termékekkel, gáz- és kõolaj-kitermeléssel
és töltõállomások üzemeltetésével kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.
(111)
(210)
(732)
(740)

188.749
(151) 2004.06.09.
M 02 04404
(220) 2002.09.27.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
Dr. Asbóth - dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Budapest

(541) GOLDEN SUN
(511) 33 Alkoholos italok, különösen pálinkák.
A rovat 372 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 177.824, 180.545,
183.023, 186.846, 187.404, 188.163, 188.328, 188.329, 188.356,
188.359–188.363, 188.365, 188.366, 188.368–188.385, 188.387–
188.391, 188.393–188.425, 188.427, 188.428, 188.430, 188.432–
188.476, 188.478–188.482, 188.484–188.593, 188.596–188.622,
188.624–188.712, 188.714, 188.716–188.718, 188.720–188.730,
188.733, 188.736, 188.738–188.740, 188.749

M476

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése

Védjegyoltalom megszûnése

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 118.032
(210) M 76 00074
(180) 2006.05.03
(111) 118.038
(210) M 76 00078
(180) 2006.06.14
(111) 118.113
(210) M 76 00146
(180) 2006.06.15
(111) 118.114
(210) M 76 00141
(180) 2006.06.24

(111) 118.585
(210) M 76 00930
(180) 2006.07.21
(111) 118.703
(210) M 76 00887
(180) 2006.07.08
(111) 118.705
(210) M 76 00908
(180) 2006.07.14
(111) 118.710
(210) M 76 00952
(180) 2006.07.28
(111) 118.715
(210) M 76 00957
(180) 2006.07.28

(111) 118.251
(210) M 76 00493
(180) 2006.06.08

(111) 118.724
(210) M 76 00744
(180) 2006.06.03

(111) 118.252
(210) M 76 00492
(180) 2006.06.08

(111) 118.729
(210) M 76 00759
(180) 2006.06.08

(111) 118.253
(210) M 76 00491
(180) 2006.06.08

(111) 118.731
(210) M 76 00767
(180) 2006.06.10

(111) 118.255
(210) M 76 00489
(180) 2006.07.30

(111) 118.733
(210) M 76 00795
(180) 2006.06.11

(111) 118.269
(210) M 76 00212
(180) 2006.06.14

(111) 118.735
(210) M 76 00833
(180) 2006.06.15

(111) 118.275
(210) M 76 00623
(180) 2006.06.11

(111) 118.790
(210) M 76 00885
(180) 2006.07.07

(111) 118.302
(210) M 76 00628
(180) 2006.07.17

(111) 118.799
(210) M 76 00910
(180) 2006.07.14

(111) 118.336
(210) M 76 00701
(180) 2006.06.02

(111) 118.802
(210) M 76 00944
(180) 2006.07.23

(111) 118.341
(210) M 76 00648
(180) 2006.07.06

(111) 118.808
(210) M 76 00960
(180) 2006.07.29

M477

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 125.876
(210) M 86 01299
(180) 2006.06.10

(111) 139.923
(210) M 96 02104
(180) 2006.06.27

(111) 125.893
(210) M 86 01364
(180) 2006.06.20

(111) 139.924
(210) M 96 02105
(180) 2006.06.27

(111) 125.894
(210) M 86 01365
(180) 2006.06.20

(111) 141.361
(210) M 96 02086
(180) 2006.06.27

(111) 125.895
(210) M 86 01366
(180) 2006.06.20

(111) 141.363
(210) M 96 01991
(180) 2006.06.20

(111) 125.898
(210) M 86 01369
(180) 2006.06.20

(111) 141.886
(210) M 96 02070
(180) 2006.06.26

(111) 125.906
(210) M 86 01404
(180) 2006.06.25

(111) 141.887
(210) M 96 02076
(180) 2006.06.26

(111) 125.916
(210) M 86 01452
(180) 2006.06.30

(111) 141.889
(210) M 96 02071
(180) 2006.06.26

(111) 125.920
(210) M 86 01459
(180) 2006.06.30

(111) 141.890
(210) M 96 02072
(180) 2006.06.26

(111) 125.945
(210) M 86 01638
(180) 2006.07.22

(111) 141.891
(210) M 96 02073
(180) 2006.06.26

(111) 125.950
(210) M 86 01654
(180) 2006.07.31

(111) 141.892
(210) M 96 02074
(180) 2006.06.26

(111) 126.012
(210) M 86 01351
(180) 2006.06.19

(111) 141.893
(210) M 96 02075
(180) 2006.06.26

(111) 126.014
(210) M 86 01353
(180) 2006.06.19

(111) 141.894
(210) M 96 02077
(180) 2006.06.26

(111) 126.016
(210) M 86 01355
(180) 2006.06.19

(111) 141.895
(210) M 96 02078
(180) 2006.06.26

(111) 126.063
(210) M 86 01597
(180) 2006.07.15

(111) 141.896
(210) M 96 02079
(180) 2006.06.26

(111) 126.067
(210) M 86 01645
(180) 2006.07.25

(111) 143.359
(210) M 96 01873
(180) 2006.06.12
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 143.712
(210) M 96 02349
(180) 2006.07.18

(111) 143.781
(210) M 96 02402
(180) 2006.07.18

(111) 143.713
(210) M 96 02350
(180) 2006.07.18

(111) 143.783
(210) M 96 02404
(180) 2006.07.18

(111) 143.714
(210) M 96 02351
(180) 2006.07.18

(111) 143.784
(210) M 96 02405
(180) 2006.07.18

(111) 143.715
(210) M 96 02352
(180) 2006.07.18

(111) 143.786
(210) M 96 02407
(180) 2006.07.18

(111) 143.718
(210) M 96 02410
(180) 2006.07.18

(111) 143.798
(210) M 96 02392
(180) 2006.07.18

(111) 143.720
(210) M 96 02412
(180) 2006.07.18

(111) 143.799
(210) M 96 02393
(180) 2006.07.18

(111) 143.722
(210) M 96 02414
(180) 2006.07.18

(111) 143.801
(210) M 96 02395
(180) 2006.07.18

(111) 143.723
(210) M 96 02416
(180) 2006.07.18

(111) 143.802
(210) M 96 02396
(180) 2006.07.18

(111) 143.728
(210) M 96 02421
(180) 2006.07.18

(111) 143.803
(210) M 96 02397
(180) 2006.07.18

(111) 143.729
(210) M 96 02422
(180) 2006.07.18

(111) 144.990
(210) M 96 02415
(180) 2006.07.18

(111) 143.775
(210) M 96 02389
(180) 2006.07.18

(111) 145.438
(210) M 96 01960
(180) 2006.06.18

(111) 143.776
(210) M 96 02390
(180) 2006.07.18

(111) 145.791
(210) M 96 01849
(180) 2006.06.07

(111) 143.778
(210) M 96 02399
(180) 2006.07.18

(111) 146.235
(210) M 96 01517
(180) 2006.05.14

(111) 143.779
(210) M 96 02400
(180) 2006.07.18

(111) 146.241
(210) M 96 01791
(180) 2006.06.05

(111) 143.780
(210) M 96 02401
(180) 2006.07.18

(111) 146.242
(210) M 96 01792
(180) 2006.06.05
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 146.310
(210) M 96 02011
(180) 2006.06.21

(111) 146.776
(210) M 96 02083
(180) 2006.06.27

(111) 146.311
(210) M 96 02041
(180) 2006.06.25

(111) 146.777
(210) M 96 02084
(180) 2006.06.27

(111) 146.329
(210) M 96 01946
(180) 2006.06.17

(111) 146.778
(210) M 96 02085
(180) 2006.06.27

(111) 146.330
(210) M 96 01947
(180) 2006.06.17

(111) 147.658
(210) M 96 02013
(180) 2006.06.24

(111) 146.332
(210) M 96 01996
(180) 2006.06.20

(111) 147.794
(210) M 96 02014
(180) 2006.06.24

(111) 146.333
(210) M 96 02009
(180) 2006.06.21

(111) 148.031
(210) M 96 01955
(180) 2006.06.18

(111) 146.334
(210) M 96 02010
(180) 2006.06.21

(111) 148.159
(210) M 96 02108
(180) 2006.06.27

(111) 146.422
(210) M 96 01790
(180) 2006.06.05

(111) 148.260
(210) M 96 01968
(180) 2006.06.19

(111) 146.423
(210) M 96 01834
(180) 2006.06.07

(111) 148.272
(210) M 96 01997
(180) 2016.06.21

(111) 146.425
(210) M 96 01929
(180) 2006.06.17

(111) 148.273
(210) M 96 02034
(180) 2006.06.25

(111) 146.535
(210) M 96 01804
(180) 2006.06.06

(111) 148.284
(210) M 96 01933
(180) 2006.06.17

(111) 146.536
(210) M 96 02033
(180) 2006.06.25

(111) 148.285
(210) M 96 01934
(180) 2006.06.17

(111) 146.773
(210) M 96 02038
(180) 2006.06.25

(111) 148.292
(210) M 96 01746
(180) 2006.06.03

(111) 146.774
(210) M 96 02039
(180) 2006.06.25

(111) 148.413
(210) M 96 01939
(180) 2006.06.17

(111) 146.775
(210) M 96 02040
(180) 2006.06.25

(111) 148.414
(210) M 96 01940
(180) 2006.06.17
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 148.415
(210) M 96 01941
(180) 2006.06.17

(111) 149.128
(210) M 96 02004
(180) 2006.06.21

(111) 148.416
(210) M 96 01942
(180) 2006.06.17

(111) 149.129
(210) M 96 01922
(180) 2006.06.14

(111) 148.593
(210) M 96 02019
(180) 2006.06.24

(111) 149.130
(210) M 96 01904
(180) 2006.06.13

(111) 148.594
(210) M 96 02018
(180) 2006.06.24

(111) 149.131
(210) M 96 01752
(180) 2006.06.04

(111) 148.595
(210) M 96 02016
(180) 2006.06.24

(111) 149.132
(210) M 96 02006
(180) 2006.06.21

(111) 148.596
(210) M 96 02017
(180) 2006.06.24

(111) 149.158
(210) M 96 02053
(180) 2006.06.25

(111) 148.601
(210) M 96 02020
(180) 2006.06.24

(111) 149.159
(210) M 96 02118
(180) 2006.06.27

(111) 148.635
(210) M 96 01932
(180) 2006.06.17

(111) 149.160
(210) M 96 02115
(180) 2006.06.27

(111) 149.049
(210) M 96 02110
(180) 2006.06.27

(111) 149.163
(210) M 96 02121
(180) 2006.06.27

(111) 149.056
(210) M 96 01762
(180) 2006.06.04

(111) 149.164
(210) M 96 02127
(180) 2006.06.27

(111) 149.060
(210) M 96 01850
(180) 2006.06.07

(111) 149.168
(210) M 96 02037
(180) 2006.06.25

(111) 149.072
(210) M 96 01756
(180) 2006.06.04

(111) 149.169
(210) M 96 02029
(180) 2006.06.24

(111) 149.075
(210) M 96 01750
(180) 2006.06.04

(111) 149.174
(210) M 96 02054
(180) 2006.06.25

(111) 149.111
(210) M 96 01757
(180) 2006.06.04

(111) 149.176
(210) M 96 02052
(180) 2006.06.25

(111) 149.116
(210) M 96 01910
(180) 2006.06.13

(111) 149.177
(210) M 96 02051
(180) 2006.06.25

M481

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 149.179
(210) M 96 02167
(180) 2006.07.01

(111) 149.265
(210) M 96 01858
(180) 2006.06.10

(111) 149.180
(210) M 96 02166
(180) 2006.07.01

(111) 149.286
(210) M 96 01898
(180) 2006.06.13

(111) 149.181
(210) M 96 02173
(180) 2006.07.01

(111) 149.287
(210) M 96 01899
(180) 2006.06.13

(111) 149.184
(210) M 96 02174
(180) 2006.07.01

(111) 149.373
(210) M 96 01894
(180) 2006.06.12

(111) 149.187
(210) M 96 02179
(180) 2006.07.01

(111) 149.385
(210) M 96 01881
(180) 2006.06.12

(111) 149.188
(210) M 96 02178
(180) 2006.07.01

(111) 149.388
(210) M 96 01893
(180) 2006.06.12

(111) 149.189
(210) M 96 02050
(180) 2006.06.25

(111) 149.391
(210) M 96 01953
(180) 2006.06.18

(111) 149.190
(210) M 96 02182
(180) 2006.07.01

(111) 149.396
(210) M 96 01874
(180) 2006.06.12

(111) 149.192
(210) M 96 02048
(180) 2006.06.25

(111) 149.406
(210) M 96 01797
(180) 2006.06.05

(111) 149.200
(210) M 96 01802
(180) 2006.06.06

(111) 149.407
(210) M 96 01799
(180) 2006.06.05

(111) 149.204
(210) M 96 02061
(180) 2006.06.25

(111) 149.597
(210) M 96 01671
(180) 2006.05.29

(111) 149.208
(210) M 96 02065
(180) 2006.06.26

(111) 149.599
(210) M 96 01989
(180) 2006.06.20

(111) 149.214
(210) M 96 02056
(180) 2006.06.25

(111) 149.606
(210) M 96 02181
(180) 2006.07.01

(111) 149.215
(210) M 96 01988
(180) 2006.06.20

(111) 149.609
(210) M 96 01951
(180) 2006.06.18

(111) 149.216
(210) M 96 02184
(180) 2006.07.01

(111) 149.660
(210) M 96 02057
(180) 2006.06.25
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 149.690
(210) M 96 01835
(180) 2006.06.07

(111) 149.791
(210) M 96 02278
(180) 2006.07.11

(111) 149.691
(210) M 96 01836
(180) 2006.06.07

(111) 149.797
(210) M 96 02314
(180) 2006.07.15

(111) 149.694
(210) M 96 02199
(180) 2006.07.02

(111) 149.798
(210) M 96 02316
(180) 2006.07.15

(111) 149.718
(210) M 96 01938
(180) 2006.06.17

(111) 149.799
(210) M 96 02318
(180) 2006.07.15

(111) 149.725
(210) M 96 02208
(180) 2006.07.03

(111) 149.802
(210) M 96 02120
(180) 2006.06.27

(111) 149.728
(210) M 96 02218
(180) 2006.07.03

(111) 149.815
(210) M 96 01782
(180) 2006.06.05

(111) 149.752
(210) M 96 02099
(180) 2006.06.27

(111) 149.840
(210) M 96 02260
(180) 2006.07.09

(111) 149.754
(210) M 96 02100
(180) 2006.06.27

(111) 149.841
(210) M 96 02259
(180) 2006.07.09

(111) 149.758
(210) M 96 01892
(180) 2006.06.12

(111) 149.843
(210) M 96 02257
(180) 2006.07.08

(111) 149.762
(210) M 96 02138
(180) 2006.06.28

(111) 149.860
(210) M 96 01772
(180) 2006.06.04

(111) 149.763
(210) M 96 02139
(180) 2006.06.28

(111) 149.863
(210) M 96 01773
(180) 2006.06.04

(111) 149.771
(210) M 96 02171
(180) 2006.07.01

(111) 149.865
(210) M 96 01794
(180) 2006.06.05

(111) 149.772
(210) M 96 02222
(180) 2006.07.04

(111) 149.867
(210) M 96 01774
(180) 2006.06.04

(111) 149.773
(210) M 96 02223
(180) 2006.07.04

(111) 149.884
(210) M 96 02325
(180) 2006.07.16

(111) 149.790
(210) M 96 02271
(180) 2006.07.10

(111) 149.885
(210) M 96 02332
(180) 2006.07.17
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 149.886
(210) M 96 02336
(180) 2006.07.17

(111) 150.065
(210) M 96 01862
(180) 2006.06.10

(111) 149.890
(210) M 96 02153
(180) 2006.06.28

(111) 150.067
(210) M 96 01870
(180) 2006.06.11

(111) 149.934
(210) M 96 02443
(180) 2006.07.19

(111) 150.069
(210) M 96 01872
(180) 2006.06.11

(111) 149.939
(210) M 96 02442
(180) 2006.07.19

(111) 150.072
(210) M 96 02109
(180) 2006.06.27

(111) 149.943
(210) M 96 02485
(180) 2006.07.24

(111) 150.073
(210) M 96 02211
(180) 2006.07.03

(111) 150.052
(210) M 96 01800
(180) 2006.06.05

(111) 150.155
(210) M 96 02177
(180) 2006.07.01

(111) 150.054
(210) M 96 01806
(180) 2006.06.06

(111) 150.157
(210) M 96 02193
(180) 2006.07.01

(111) 150.055
(210) M 96 01807
(180) 2006.06.06

(111) 150.161
(210) M 96 02081
(180) 2006.06.26

(111) 150.056
(210) M 96 01808
(180) 2006.06.06

(111) 150.162
(210) M 96 01958
(180) 2006.06.18

(111) 150.057
(210) M 96 01809
(180) 2006.06.06

(111) 150.207
(210) M 96 01995
(180) 2006.06.20

(111) 150.058
(210) M 96 01810
(180) 2006.06.06

(111) 150.208
(210) M 96 01916
(180) 2006.06.14

(111) 150.059
(210) M 96 01812
(180) 2006.06.06

(111) 150.224
(210) M 96 01928
(180) 2006.06.17

(111) 150.060
(210) M 96 01811
(180) 2006.06.06

(111) 150.231
(210) M 96 02122
(180) 2006.06.27

(111) 150.061
(210) M 96 01813
(180) 2006.06.06

(111) 150.232
(210) M 96 02119
(180) 2006.06.27

(111) 150.064
(210) M 96 01859
(180) 2006.06.10

(111) 150.248
(210) M 96 02348
(180) 2006.07.17
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(111) 150.251
(210) M 96 02341
(180) 2006.07.17

(111) 150.382
(210) M 96 01778
(180) 2006.06.04

(111) 150.252
(210) M 96 02345
(180) 2006.07.17

(111) 150.383
(210) M 96 02513
(180) 2006.07.25

(111) 150.253
(210) M 96 02344
(180) 2006.07.17

(111) 150.385
(210) M 96 02514
(180) 2006.07.25

(111) 150.254
(210) M 96 02340
(180) 2006.07.17

(111) 150.414
(210) M 96 02273
(180) 2006.07.10

(111) 150.257
(210) M 96 01754
(180) 2006.06.04

(111) 150.542
(210) M 96 02520
(180) 2006.07.26

(111) 150.259
(210) M 96 02188
(180) 2006.07.01

(111) 150.545
(210) M 96 02507
(180) 2006.07.25

(111) 150.261
(210) M 96 01956
(180) 2006.06.18

(111) 150.546
(210) M 96 02506
(180) 2006.07.25

(111) 150.339
(210) M 96 02337
(180) 2006.07.17

(111) 150.552
(210) M 96 02448
(180) 2006.07.22

(111) 150.340
(210) M 96 02467
(180) 2006.07.23

(111) 150.553
(210) M 96 02478
(180) 2006.07.24

(111) 150.354
(210) M 96 02287
(180) 2006.07.11

(111) 150.554
(210) M 96 02468
(180) 2006.07.23

(111) 150.355
(210) M 96 02247
(180) 2006.07.05

(111) 150.589
(210) M 96 02445
(180) 2006.07.19

(111) 150.358
(210) M 96 02519
(180) 2006.07.26

(111) 150.590
(210) M 96 02465
(180) 2006.07.23

(111) 150.366
(210) M 96 02236
(180) 2006.07.05

(111) 150.592
(210) M 96 02479
(180) 2006.07.24

(111) 150.369
(210) M 96 02060
(180) 2006.06.25

(111) 150.628
(210) M 96 02475
(180) 2006.07.24

(111) 150.379
(210) M 96 02239
(180) 2006.07.05

(111) 150.631
(210) M 96 02552
(180) 2006.07.31
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 151.347
(210) M 96 02563
(180) 2006.07.31

(111) 152.724
(210) M 96 02549
(180) 2006.07.31

(111) 151.623
(210) M 96 02326
(180) 2006.07.16

(111) 152.726
(210) M 96 01747
(180) 2006.06.04

(111) 151.624
(210) M 96 02327
(180) 2006.07.16

(111) 152.806
(210) M 96 02232
(180) 2006.07.05

(111) 151.923
(210) M 96 02470
(180) 2006.07.23

(111) 152.807
(210) M 96 01900
(180) 2006.06.13

(111) 152.290
(210) M 96 01795
(180) 2006.06.05

(111) 152.850
(210) M 96 01838
(180) 2006.06.07

(111) 152.310
(210) M 96 01896
(180) 2006.06.12

(111) 152.872
(210) M 96 02343
(180) 2006.07.17

(111) 152.390
(210) M 96 01781
(180) 2006.06.04

(111) 152.883
(210) M 96 02335
(180) 2006.07.17

(111) 152.406
(210) M 96 02329
(180) 2006.07.16

(111) 152.899
(210) M 96 02328
(180) 2006.07.16

(111) 152.563
(210) M 96 02145
(180) 2006.06.28

(111) 152.900
(210) M 96 02457
(180) 2006.07.22

(111) 152.565
(210) M 96 02319
(180) 2006.07.15

(111) 152.931
(210) M 96 02137
(180) 2006.06.28

(111) 152.566
(210) M 96 02320
(180) 2006.07.15

(111) 152.932
(210) M 96 02142
(180) 2006.06.28

(111) 152.568
(210) M 96 02321
(180) 2006.07.15

(111) 152.933
(210) M 96 02143
(180) 2006.06.28

(111) 152.649
(210) M 96 02330
(180) 2006.07.16

(111) 152.935
(210) M 96 02147
(180) 2006.06.28

(111) 152.657
(210) M 96 01784
(180) 2006.06.05

(111) 152.936
(210) M 96 02229
(180) 2006.07.05

(111) 152.720
(210) M 96 02516
(180) 2006.07.26

(111) 152.952
(210) M 96 02169
(180) 2006.07.01
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 152.971
(210) M 96 02233
(180) 2006.07.05

(111) 153.570
(210) M 96 02290
(180) 2006.07.11

(111) 152.972
(210) M 96 02234
(180) 2006.07.05

(111) 153.704
(210) M 96 02461
(180) 2006.07.23

(111) 153.000
(210) M 96 02283
(180) 2006.07.11

(111) 153.785
(210) M 96 01935
(180) 2006.06.17

(111) 153.084
(210) M 96 01920
(180) 2006.06.14

(111) 153.786
(210) M 96 01936
(180) 2006.06.17

(111) 153.106
(210) M 96 02291
(180) 2006.07.11

(111) 153.790
(210) M 96 01758
(180) 2006.06.04

(111) 153.107
(210) M 96 02292
(180) 2006.07.11

(111) 153.887
(210) M 96 02500
(180) 2006.07.25

(111) 153.177
(210) M 96 02459
(180) 2006.07.22

(111) 153.947
(210) M 96 02162
(180) 2006.07.01

(111) 153.180
(210) M 96 02227
(180) 2006.07.04

(111) 154.569
(210) M 96 02447
(180) 2006.07.19

(111) 153.220
(210) M 96 02126
(180) 2006.06.27

(111) 154.648
(210) M 96 02066
(180) 2006.06.26

(111) 153.390
(210) M 96 01902
(180) 2006.06.13

(111) 154.649
(210) M 96 01729
(180) 2006.06.03

(111) 153.420
(210) M 96 01856
(180) 2006.06.07

(111) 154.675
(210) M 96 02497
(180) 2006.07.25

(111) 153.422
(210) M 96 01954
(180) 2006.06.18

(111) 154.735
(210) M 96 02130
(180) 2006.06.28

(111) 153.501
(210) M 96 02496
(180) 2006.07.24

(111) 154.757
(210) M 96 02489
(180) 2006.07.24

(111) 153.510
(210) M 96 02102
(180) 2006.06.27

(111) 154.758
(210) M 96 02488
(180) 2006.07.24

(111) 153.568
(210) M 96 02530
(180) 2006.07.29

(111) 154.951
(210) M 96 01785
(180) 2006.06.05
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 155.211
(210) M 96 01861
(180) 2006.06.10

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 155.324
(210) M 96 01998
(180) 2006.06.21

(111) 159.320
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 155.389
(210) M 96 01692
(180) 2006.05.30

(111) 171.439
(732) Tele2 AB, Kista (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(111) 155.654
(210) M 96 02062
(180) 2006.06.25

(111) 179.506
(732) Pincési Endre, Budapest (HU)
(740) Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 157.879
(210) M 96 01728
(180) 2006.06.03

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

(111) 158.562
(210) M 96 01918
(180) 2006.06.14

Védjegyoltalom törlése

(111) 173.592
(210) M 96 01967
(180) 2006.06.18
A rovat 334 db közlést tartalmaz.

(111) 176.320
(732) Fox-Wizel Ltd., Tel-Aviv (IL)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása

(111) 118.627
(732) Arenco AB, Kalmar (SE)

(111) 119.905
(111) 119.906
(732) Nalco Company (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), NAPERVILLE, Illinois (US)

(111) 118.716
(732) Diageo Brands B.V., Amsterdam (NL)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 120.138
(732) Actavis Group Hf., 220 Hafnarfjordur (IS)

118.871
118.872
118.873
Parker Pen Products, Isleworth, Middlesex (GB)

(111) 125.474
(732) Cargill, Incorporated (Delaware államban bejegyzett cég),
Wayzata, Minnesota (US)

(111) 118.887
(732) Outspan International Limited, Verwoerdburg, Gauteng (ZA)

(111) 125.779
(732) Szellõzõ Mûvek Kft., Budapest (HU)

(111) 118.916
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 126.065
(732) Liz Claiborne Inc., New York, New York (US)

(111) 118.996
(732) Texon Möckmühl GmbH, Möckmühl (DE)
(111) 119.076
(732) Perry Ellis International Group Holdings Limited, Nassau (BS)

(111) 126.267
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
(111) 126.282
(732) Synergon Informatikai Rendszereket Tervezõ és Kivitelezõ
Nyílvánosan Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 119.172
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), ATLANTA, Georgia (US)
(111) 119.202
(732) KURARAY Co. Ltd., Kurashiki City, Okayama-ken (JP)

(111) 126.301
(732) Kraft Foods Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Northfield, Illinois (US)

(111) 119.306
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l., Wilmington (US)

(111) 126.325
(732) Dr. Karl-Ludwig Vavrovsky, Salzburg (AT)

(111) 119.393
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 126.398
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)

(111) 119.540
(732) HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)

(111) 126.472
(111) 126.473
(732) LG Corp., Szöul (KR)

(111) 119.557
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 126.531
(732) Kodama Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokió (JP)

(111) 119.701
(732) Abbott AG, Zug (CH)

(111) 126.532
(732) FIDO DIDO Inc., New York, New York (US)

(111) 119.704
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio (US)

(111) 126.611
(732) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 119.833
(732) Metaxa B.V., Zoetermeer (NL)

(111) 126.621
(732) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)

(111) 119.898
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 126.646
(732) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)
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(111) 126.696
(732) KAPMAN AB, Sandviken (SE)

(111) 149.319
(732) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach am Taunus (DE)

(111) 126.703
(111) 126.704
(732) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (Hitachi Ltd.), Tokió (JP)

(111) 149.530
(732) AGROKÉMIA SELLYE Zrt., Sellye (HU)

(111) 126.731
(111) 126.732
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)
(111) 126.743
(732) PJ Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 127.164
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 127.567
(732) VKR Holding A/S, Soborg (DK)
(111) 145.403
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
(111) 145.528
(732) Katolikus Karitász-Caritas Hungarica, Budapest (HU)
(111) 146.109
(732) Merloni TermoSanitari Hungaria Fûtéstechnikai Kft,
Budapest (HU)
(111) 146.555
(732) Kwintet Fristads AB, Fristad (SE)
(111) 146.559
(111) 146.560
(732) EUROMEDIC TRADING Kft, Budapest (HU)
(111) 146.562
(732) World Design & Trade Co. Limited, London (UK)
(111) 148.276
(732) BENEFORD Tolmács- és Fordító Iroda Kft., Budapest (HU)
(111) 148.825
(732) Helibor Kft., Izsák (HU)
(111) 148.933
(732) TERMOMAX Mûszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.,
Gyöngyös (HU)
(111) 149.227
(732) Kossuth Nyomda Zrt. „f.a.”, Budapest (HU)

(111) 149.924
(732) 3M Company (Delaware államban mûködõ cég),
St. Paul Minnesota (US)
(111) 150.242
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
(111) 150.406
(732) HEINTZ VAN LANDEWYCK S.a.r.l., Luxembourg (LU)
(111) 150.438
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l., Wilmington (US)
(111) 150.469
(732) Alois Augendopler Gesellschaft m.b.H., Bécs (AT)
(111) 150.568
(732) MICROSOFT CORPORATION (Washington állam törvényei
szerint mûködõ cég), Redmond, Washington (US)
(111) 150.570
(732) Knight Frank (Nominees) Limited, London (GB)
(111) 150.585
(732) Mossimo, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Irvine, Kalifornia (US)
(111) 150.640
(732) UAB „In Your Pocket”, Vilnius (LT)
(111) 150.642
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(111) 150.661
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 150.896
(732) GM DAEWOO Auto & Technology Company, Incheon (KR)
(111) 150.900
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l., Wilmington (US)
(111) 150.912
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(111) 150.952
(732) KURARAY CO., LTD., Kurashiki-City, Okayama (JP)

(111) 149.292
(732) MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Pilisborosjenõ (HU)

(111) 150.972
(732) Lysoform Desinfection A.G., Glarus (CH)

(111) 149.316
(732) American Everywear Kft., Budapest (HU)

(111) 151.045
(732) Kraton Polymers Research B.V., Amsterdam (NL)
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(111) 151.053
(732) Ebara Corporation, Tokió (JP)
(111)
(111)
(111)
(732)

151.078
151.093
151.095
3M Company (Delaware államban mûködõ cég),
St. Paul Minnesota (US)

(111) 151.096
(732) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
(111) 151.172
(732) Shellys Shoes Limited, London (GB)
(111)
(111)
(111)
(732)

151.181
151.189
151.191
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

(111) 151.243
(732) MONA LISA MODELLSTÚDIÓ Kft., Eger (HU)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

151.278
151.280
151.282
151.287
Franklin Templeton International Services S.A.,
Luxembourg (LU)

(111) 151.296
(732) SmithKline Beecham Plc., Brentford, Middlesex (GB)
(111) 151.297
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(111) 151.373
(732) Crosman Corporation, East Bloomfield, New York (US)
(111) 151.448
(732) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)
(111) 151.473
(732) HENKEL Magyarország Kft., Budapest (HU)
(111) 151.483
(111) 151.484
(732) NBA Properties, Inc., New York, New York (US)
(111) 151.608
(732) Zebra Co., Ltd., Tokió (JP)
(111) 151.658
(732) NBA Properties, Inc., New York, New York (US)

(111) 151.730
(732) Hermés International, Société en commandite par actions,
Párizs (FR)
(111) 151.799
(732) Aranypók Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(111) 151.817
(732) New Zealand Kiwifruit Marketing Board, Auckland (NZ)
(111)
(111)
(111)
(732)

151.828
151.830
151.832
SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 151.843
(732) Qualicaps Co., Ltd., Yamatokoriyama-city (JP)
(111) 151.884
(732) Shellys Shoes Limited, London (GB)
(111) 151.924
(732) TÜZÉPKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Dunaharaszti (HU)
(111) 151.931
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (Virginia állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Richmond, Virginia (US)
(111)
(111)
(111)
(732)

151.949
151.950
151.954
SmithKline Beecham Plc., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 151.956
(732) The Polo/Lauren Company, L.P. (New York államban bejegyzett
cég), New York, New York (US)
(111) 152.004
(111) 152.005
(732) Garuda Trade Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

152.008
152.009
152.010
Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation),
Burbank, California (US)

(111) 152.034
(732) Paper-Pak Europe GmbH, Zug (CH)
(111) 152.075
(732) DR. UNILOG Informatikai Kft., Budapest (HU)

(111) 151.662
(732) Lapponia Jewelry Oy, Helsinki (FI)

(111) 152.101
(111) 152.102
(732) Huntsman ICI Chemicals, LLC, Salt Lake City, Utah (US)

(111) 151.668
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

(111) 152.108
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)
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(111) 152.116
(732) Zebra Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 153.493
(732) Chr. Hansen A/S, Horsholm (DK)

(111) 152.128
(111) 152.129
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 153.496
(732) InBev S.A., Brüsszel (BE)
(111) 153.642
(732) RAMSYS Informatikai Kutató, Fejlesztõ és Szolgáltató Zrt.,
Kecskemét (HU)

(111) 152.219
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 153.671
(732) Henri-Lloyd Limited, Worsley, Manchester (GB)

(111) 152.300
(732) MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Pilisborosjenõ (HU)

(111) 153.879
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 152.370
(732) SILLINGER SA, 41500 MER (FR)

(111) 153.937
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 152.398
(732) Bódis Lajos, Budapest (HU)

(111) 154.069
(732) American Heart Association, Inc. (New York állam törvényei
szerint mûködõ cég), Dallas, Texas (US)

(111) 152.413
(111) 152.414
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf-Holthausen (DE)

(111) 154.148
(732) Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Emeryville (US)

(111) 152.515
(111) 152.516
(732) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation),
Burbank, California (US)

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 152.661
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam
törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)

154.185
154.186
154.190
Morton ’s of Chicago Inc. (Illinois állam törvényei szerint
bejegyzett cég), Chicago, Illinois (US)

(111) 154.353
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 152.675
(732) F3 Amusements (Delaware Államban, Amerikai Egyesült
Államok, bejegyzett cég), Cottonwood Heights (US)
(111) 152.867
(732) Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)

(111) 154.566
(111) 154.567
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
(111) 154.795
(732) GLOBUS Konzervipari Rt., Budapest (HU)

(111) 152.891
(732) ARYSTA Lifescience SAS, Mourenx (FR)
(111) 152.980
(732) FL Retail Operations LLC (New York állam törvényei szerint
mûködõ cég), New York, New York (US)

(111) 154.928
(732) K-Tron Technologies, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 153.074
(732) Méhes Miklósné, Békéscsaba (HU)

(111) 154.929
(732) Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Dearborn, Michigan (US)

(111) 153.165
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 155.106
(732) Leatherman Tool Group, Inc., Portland, Oregon (US)

(111) 153.302
(111) 153.303
(732) 3M Company (Delaware államban mûködõ cég),
St. Paul Minnesota (US)

(111) 155.136
(732) PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)

(111) 153.315
(732) Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)

(111) 155.314
(732) Franklin Templeton International Services S.A.,
Luxembourg (LU)
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(111) 155.436
(732) PepsiCo,Inc.,(Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)

(111) 158.502
(732) Viking Office Products, Inc. (California államban bejegyzett
cég), Los Angeles, Kalifornia (US)

(111) 155.475
(732) Laboratorios Byly, S.A., Barbera del Valles (Barcelona) (ES)
(111) 155.681
(732) MasterCard International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(111) 156.014
(732) Aktiebolaget Electrolux, Stockholm (SE)

(111) 160.135
(732) dr. Péceli Gáborné, Budapest (HU);
dr. Szegheõ Miklós, Budapest (HU);
Szegheõ János, Soltvadkert (HU)
(111) 160.168
(732) MICRO COMPACT CAR SMART GMBH, Renningen (DE)

(111) 156.488
(732) James L. Throneburg, Statesville, North Carolina (US)

(111) 175.687
(732) Directed Electronics, Inc. (Kalifornia állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Vista, Kalifornia (US)

(111) 156.807
(732) INFOSCREEN Austria Gesellschaft für
Stadtinformationsanlagen GmbH, Bécs (AT)

(111) 183.862
(732) Kräuterhaus Sanct Bernhard KG, Bad Ditzenbach (DE)

(111) 156.982
(732) American International Group, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ cég), New York, New York (US)
(111) 157.880
(732) Paper-Pak Europe GmbH, Zug (CH)

(111) 158.229
(732) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach/Taunus (DE)

(111) 184.755
(732) Zapf Creation AG, Rödental (DE)
(732) The Sunrider Corporation, Torrance, California (US)
A rovat 183 db közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények

(111)
(111)
(111)
(732)

Jogutódlás

(111) 126.486
(732) Estrade Kft., Budapest (HU)

113.369
113.371
113.372
FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)

(111) 129.005
(732) Aventis Inc. (Pennsylvania állam törvényei szerint bejegyzett
cég), Greenville, Delaware (US)

(111) 119.076
(732) Perry Ellis International Group Holdings Limited, Nassau (BS)
(111) 119.803
(732) Aventis Inc. (Pennsylvania állam törvényei szerint bejegyzett
cég), Greenville, Delaware (US)
(111) 119.998
(732) FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)

130.699
130.700
130.701
130.702
130.703
130.704
130.705
130.706
Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 131.614
(732) Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Emeryville (US)

(111) 120.138
(732) Actavis Group Hf., 220 Hafnarfjordur (IS)
(111) 120.325
(732) Aventis Inc. (Pennsylvania állam törvényei szerint bejegyzett
cég), Greenville, Delaware (US)
(111) 120.618
(111) 120.699
(732) FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

131.623
131.624
131.625
131.642
FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)

(111) 131.768
(111) 131.769
(732) Cable News Network, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Atlanta, Georgia (US)

(111) 121.226
(732) Aventis Inc. (Pennsylvania állam törvényei szerint bejegyzett
cég), Greenville, Delaware (US)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

122.190
122.191
122.192
122.193
122.306
122.311
122.424
FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)

(111)
(111)
(111)
(732)

134.629
134.631
134.632
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull (GB)

(111) 135.721
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Winston-Salem,
North Carolina (US)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 122.488
(732) EDIL FIN Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Szentgotthárd (HU)
(111) 124.681
(111) 124.682
(732) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
(111) 125.027
(111) 125.852
(732) Aventis Inc. (Pennsylvania állam törvényei szerint bejegyzett
cég), Greenville, Delaware (US)

135.785
135.786
135.788
135.789
135.790
135.811
135.815
135.818
135.826
Thomson Learning Inc., Stamford (US)

(111) 136.421
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Winston-Salem, North Carolina (US)
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(111) 136.499
(732) Kenwood Appliances Luxembourg SA, Luxembourg (LU)

(111) 151.290
(111) 151.637
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull (GB)

(111) 137.324
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Winston-Salem,
North Carolina (US)

(111) 151.929
(111) 151.934
(732) Huhtamaki Company Manufacturing, De Soto, Kansas (US)

(111) 143.011
(111) 143.226
(732) Aventis Inc. (Pennsylvania állam törvényei szerint bejegyzett
cég), Greenville, Delaware (US)

(111) 152.675
(732) F3 Amusements (Delaware Államban, Amerikai Egyesült
Államok, bejegyzett cég), Cottonwood Heights (US)
(111) 152.902
(732) Hajverov, Ilija Dimitrov, Szófia (BG)

(111) 144.570
(732) Actavis Group Hf., 220 Hafnarfjordur (IS)

(111) 152.980
(732) FL Retail Operations LLC (New York állam törvényei szerint
mûködõ cég), New York, New York (US)

(111) 144.594
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(111) 145.573
(732) Aventis Inc. (Pennsylvania állam törvényei szerint bejegyzett
cég), Greenville, Delaware (US)

(111) 153.002
(732) Berol Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Atlanta (US)
(111) 153.366
(732) Griff Gentlemen’s Konfekció Készítõ és Forgalmazó Zrt. 75%,
Budapest (HU);
KESTON Férfi Divatáru Kft. 25%, Budapest (HU)

(111) 146.555
(732) Kwintet Fristads AB, Fristad (SE)
(111) 146.923
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 153.493
(732) Chr. Hansen A/S, Horsholm (DK)

(111) 146.962
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull (GB)

(111) 153.963
(732) FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)

(111) 148.269
(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC, Tulsa, OK (US)

(111) 154.148
(732) Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Emeryville (US)

(111) 148.335
(732) Helamin Holding SA, Fribourg (CH)
(111) 148.555
(732) Aventis Inc. (Pennsylvania állam törvényei szerint bejegyzett
cég), Greenville, Delaware (US)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 149.613
(732) Young & Rubicam Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 157.010
(732) Aventis Inc. (Pennsylvania állam törvényei szerint bejegyzett
cég), Greenville, Delaware (US)

(111) 150.430
(111) 150.844
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull (GB)

(111) 157.852
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull (GB)

(111)
(111)
(111)
(732)

151.040
151.041
151.043
Berol Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Atlanta (US)

(111) 151.096
(732) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)

154.404
156.578
156.579
156.580
156.597
FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)

(111) 158.285
(732) Acument Intellectual Properties, LLC (Delaware államban
bejegyzett cég), Troy, Michigan (US)
(111) 158.352
(732) Maspex Olympos Kft., Nyárlõrinc (HU)
(111) 159.570
(732) Stühmer Kft., Eger (HU)
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(111) 160.208
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Winston-Salem,
North Carolina (US)
(111) 162.472
(732) Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Emeryville (US)
(111) 162.786
(732) FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)
(111) 163.047
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull (GB)
(111) 163.186
(732) Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Emeryville (US)
(111) 163.753
(732) FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)
(111) 164.768
(111) 166.507
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 173.816
(732) FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)
(111) 174.761
(111) 174.762
(732) Acument Intellectual Properties, LLC (Delaware államban
bejegyzett cég), Troy, Michigan (US)
(111) 174.843
(111) 174.844
(732) Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Emeryville (US)
(111) 174.903
(732) Maspex Olympos Kft., Nyárlõrinc (HU)
(111) 176.128
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(111) 176.884
(732) Audio Products International Corp., Scarborough, Ontario (CA)
(111) 177.256
(732) HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Téglás (HU)

(111) 166.568
(732) Medlock Medical Limited, Oldham (GB)

(111) 177.576
(732) Hoechst GmbH, Frankfurt am Main (DE)

(111) 168.075
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull (GB)

(111) 178.149
(732) Audio Products International Corp., Scarborough, Ontario (CA)

(111) 168.814
(732) CAN Technologies, Inc., Minnetonka, Minnesota (US)

(111) 178.773
(732) Mautner Markhof AG, Wien (AT)

(111) 168.840
(732) Miss 3 Beauty Kft., Budapest (HU)

(111) 178.800
(732) Aventis Pharmaceuticals Inc. (Delaware állam törvényei szerint
bejegyzett cég), Bridgewater, New Jersey (US)

(111) 169.345
(732) Maspex Olympos Kft., Nyárlõrinc (HU)
(111) 170.224
(732) CAN Technologies, Inc., Minnetonka, Minnesota (US)
(111) 170.460
(732) Medlock Medical Limited, Oldham (GB)
(111) 170.664
(732) Mautner Markhof AG, Wien (AT)
(111) 171.138
(732) Clover Leaf Seafoods, L.P., Markham, Ontario (CA)
(111) 171.421
(732) Medlock Medical Limited, Oldham (GB)
(111) 171.503
(732) Miss 3 Beauty Kft., Budapest (HU)
(111) 173.487
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.,
Siena (IT)

(111) 179.264
(732) BERY INTELLECTUAL PROPERTIES Szellemi
Tulajdonjogokat Hasznosító és Kezelõ Kft., Budapest (HU)
(111) 179.686
(111) 179.687
(732) LULU-CARDS Kft., Balatonszárszó (HU)
(111) 179.932
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(111) 179.949
(732) Mautner Markhof AG, Wien (AT)
(111) 180.809
(732) IGN Investment Ltd., Nicosia, Ciprus (CY)
(111) 183.214
(111) 183.831
(732) Aventis Pharmaceuticals Inc. (Delaware állam törvényei szerint
bejegyzett cég), Bridgewater, New Jersey (US)
(111) 183.862
(732) Kräuterhaus Sanct Bernhard KG, Bad Ditzenbach (DE)
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(111) 184.757
(111) 184.942
(732) Teljes Életért Kht., Szolnok (HU)

(111) 121.177
(732) Beecham Group p.l.c. trading also as Beecham Researc
Laboratories, Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 185.147
(732) Maspex Olympos Kft., Nyárlõrinc (HU)

(111) 121.283
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(111) 185.295
(732) EURARK, LLC, a Limited Liability Illinois Company,
Batesville, Arkansas (US)
(111) 186.385
(111) 187.252
(732) Turner Network Television, Inc. (Delaware államban bejegyzett
cég), Atlanta, Georgia (US)

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

121.373
122.202
122.695
Beecham Group P.L.C., Brentford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 123.023
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 144 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
(111) 126.065
(732) Liz Claiborne Inc., New York, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 116.734
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111)
(111)
(732)
(740)

(111) 126.398
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

117.657
117.951
The Wellcome Foundation Ltd., Greenford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 126.597
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 119.202
(732) KURARAY Co. Ltd., Kurashiki City, Okayama-ken (JP)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(111)
(111)
(732)
(740)

(111) 126.696
(732) KAPMAN AB, Sandviken (SE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

119.205
119.379
Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 119.540
(732) HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
ifj. Szentpéteri Ádám, Budapest
(111) 119.557
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch & Partners, dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Budapest
(111) 119.701
(732) Abbott AG, Zug (CH)
(740) S.B.G.& K Budapesti Ügyvédi Iroda,
dr. Sasvári Gabriella, Budapest
(111) 120.513
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 120.812
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

126.703
126.704
Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (Hitachi Ltd.), Tokió (JP)
S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

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

127.593
127.681
The Wellcome Foundation Limited, Greenford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 128.001
(732) Beecham Group P.L.C., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 128.284
(732) G. D. Searle LLC, New York, NY (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111)
(111)
(111)
(732)
(740)
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(111)
(111)
(732)
(740)

131.622
133.272
SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 150.921
(732) Retko Textile Confectionery Industry and Commerce Limited
Co., Bayrampasa - Istanbul (TR)
(740) dr. Falcsik István ügyvéd, Dr. Falcsik Ügyvédi Iroda, Budapest
(111)
(111)
(111)
(732)
(740)

(111) 135.999
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,
dr. Szamosi Katalin, Budapest

151.181
151.189
151.191
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 138.475
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(111) 151.296
(732) SmithKline Beecham Plc., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 142.563
(732) The Wellcome Foundation Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 151.297
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 142.569
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 151.373
(732) Crosman Corporation, East Bloomfield, New York (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 142.666
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 151.495
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

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

142.668
142.671
SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 151.658
(732) NBA Properties, Inc., New York, New York (US)
(740) S.B.G.& K Budapesti Ügyvédi Iroda,
dr. Sasvári Gabriella, Budapest

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

142.840
142.971
Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

143.458
143.490
SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

144.060
144.167
144.204
144.335
144.336
144.452
144.453
Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

151.828
151.830
151.832
151.949
151.950
151.954
152.128
152.129
SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 152.356
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., Puerto Rico (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest
(111) 152.789
(732) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 145.403
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 153.138
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 150.242
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 153.879
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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(111)
(111)
(111)
(732)
(740)

154.566
154.567
155.175
SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

156.557
156.558
SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 164.917
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 165.027
(732) Jones Lang LaSalle IP, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Wilmington, Delaware (US)
(740) Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 156.982
(732) American International Group, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ cég), New York, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 158.151
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 168.562
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 168.722
(732) SmithKline Beecham plc., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

158.977
159.009
159.011
SmithKline Beecham plc., Brentford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 169.073
(111) 169.208
(732) Jones Lang LaSalle IP, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Wilmington, Delaware (US)
(740) Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 159.015
(732) SmithKline Beecham plc., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111)
(111)
(732)
(740)

(111) 169.634
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

160.182
160.187
SmithKline Beecham plc., Brentford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 161.684
(111) 161.688
(732) Jones Lang LaSalle IP, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Wilmington, Delaware (US)
(740) Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 162.261
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest
(111) 163.691
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111)
(111)
(111)
(732)
(740)

163.865
163.868
163.870
SmithKline Beecham plc., Brentford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 164.029
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

165.916
167.468
167.469
167.470
SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

169.806
169.807
169.815
Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest 5.

(111) 171.741
(732) MOHAI 1374 Kft., Moha (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER
Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
(111)
(111)
(732)
(740)

172.862
172.863
SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

174.311
174.315
174.316
SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 178.040
(732) MAD DOGG ATHLETICS, Inc., Venice, California (US)
(740) dr. Horváth Péter Pál, Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111)
(111)
(732)
(740)

178.490
178.491
Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest 5.

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

181.137
184.552
SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 126.703
(111) 126.704
(732) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (Hitachi Ltd.), Tokió (JP)

Képviselet megszûnése

(111) 127.593
(732) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, Greenford,
Middlesex (GB)

(111) 116.734
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 127.681
(732) The Wellcome Foundation Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 117.657
(111) 117.951
(732) The Wellcome Foundation Ltd., Greenford, Middlesex (GB)

(111) 128.001
(732) Beecham Group P.L.C., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 119.202
(732) KURARAY Co. Ltd., Kurashiki City, Okayama-ken (JP)

(111) 128.284
(732) G. D. Searle LLC, New York, NY (US)

(111) 119.205
(111) 119.379
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(111) 119.540
(732) HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)

(111) 119.701
(732) Abbott AG, Zug (CH)
(111) 120.513
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(111) 120.812
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(111) 121.177
(732) Beecham Group p.l.c. trading also as Beecham Researc
Laboratories, Brentford, Middlesex (GB)
(111) 121.283
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

121.373
122.202
122.695
Beecham Group P.L.C., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 126.597
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)
(111) 126.696
(732) KAPMAN AB, Sandviken (SE)

A rovat 119 db közlést tartalmaz.

(111) 119.557
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 126.398
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)

(111)
(111)
(111)
(732)

131.094
131.287
131.288
Beecham Group plc., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 131.622
(111) 133.272
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
(111) 135.999
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(111) 138.475
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
(111) 142.563
(732) The Wellcome Foundation Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

142.569
142.666
142.668
142.671
SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 142.840
(111) 142.971
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 123.023
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 143.458
(111) 143.490
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 126.065
(732) Liz Claiborne Inc., New York, New York (US)

(111) 143.665
(732) LAVECO Ltd., Budapest (HU)
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(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

144.060
144.167
144.204
144.335
144.336
144.452
144.453
Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 153.138
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(111) 153.879
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 145.403
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
(111) 148.903
(732) FRAXINUS MANUFAKTÚRA Faipari Kft., Budapest (HU)

(111) 156.982
(732) American International Group, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ cég), New York, New York (US)

(111) 150.242
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
(111) 150.921
(732) Retko Textile Confectionery Industry and Commerce Limited
Co., Bayrampasa - Istanbul (TR)
(111) 151.296
(732) SmithKline Beecham Plc., Brentford, Middlesex (GB)
(111) 151.297
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 163.691
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)

(111) 151.658
(732) NBA Properties, Inc., New York, New York (US)

(111)
(111)
(111)
(732)

151.828
151.830
151.832
SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

163.865
163.868
163.870
SmithKline Beecham plc., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 164.029
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)

(111) 151.916
(732) QSOFT Számítástechnikai és Ügyviteli Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(111) 164.917
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 151.924
(732) TÜZÉPKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Dunaharaszti (HU)
151.949
151.950
151.954
152.128
152.129
SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

158.151
158.977
159.009
159.011
159.015
160.182
160.187
SmithKline Beecham plc., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 162.261
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 151.495
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 161.684
(111) 161.688
(732) Jones Lang LaSalle IP, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Wilmington, Delaware (US)

(111) 151.373
(732) Crosman Corporation, East Bloomfield, New York (US)

(111)
(111)
(111)
(732)

154.566
154.567
155.175
156.557
156.558
SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 165.027
(732) Jones Lang LaSalle IP, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Wilmington, Delaware (US)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

165.916
167.468
167.469
167.470
SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 152.356
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., Puerto Rico (US)

(111) 168.562
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)

(111) 152.789
(732) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)

(111) 168.722
(732) SmithKline Beecham plc., Brentford, Middlesex (GB)
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(111) 169.073
(111) 169.208
(732) Jones Lang LaSalle IP, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Wilmington, Delaware (US)
(111) 169.634
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(111) 171.741
(732) MOHAI 1374 Kft., Moha (HU)
(111) 172.862
(111) 172.863
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
(111)
(111)
(111)
(732)

174.311
174.315
174.316
SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)

(111) 178.040
(732) MAD DOGG ATHLETICS, Inc., Venice, California (US)
(111) 181.137
(732) SPORT1 TV MÛSORSZOLGÁLTATÓ RT., Budapest (HU)
(111) 182.659
(732) LAVECO LTD., Budapest (HU)
(111) 184.552
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
A rovat 116 db közlést tartalmaz.

(111) 119.205
(111) 119.379
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(111) 119.799
(732) LINDE GÁZ Magyarország Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Répcelak (HU)
(111) 119.905
(111) 119.906
(732) Nalco Company (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), NAPERVILLE, Illinois (US)
(111) 119.956
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED,
Oxford, Oxfordshire (UK)
(111) 120.513
(111) 121.177
(732) Beecham Group p.l.c. trading also as Beecham Researc
Laboratories, Brentford, Middlesex (GB)
(111) 121.283
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

121.373
122.202
122.695
Beecham Group P.L.C., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 125.474
(732) Cargill, Incorporated (Delaware államban bejegyzett cég),
Wayzata, Minnesota (US)
(111) 126.398
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)

Név-, illetve címváltozás
(111) 114.453
(732) Kraton Polymers Research B.V., Amsterdam (NL)
(111) 116.734
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(111) 116.970
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 117.657
(732) The Wellcome Foundation Ltd., Greenford, Middlesex (GB)
(111) 117.672
(732) Kraton Polymers Research B.V., Amsterdam (NL)
(111) 117.904
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)

(111) 126.597
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)
(111) 126.621
(732) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)
(111) 127.567
(732) VKR Holding A/S, Soborg (DK)
(111) 127.681
(732) The Wellcome Foundation Limited, Greenford,Middlesex (GB)
(111) 128.001
(732) Beecham Group P.L.C., Brentford, Middlesex (GB)
(111) 128.284
(111) 130.061
(732) G.D. Searle LLC, New York, New York (US)

(111) 117.951
(732) The Wellcome Foundation Ltd., Greenford, Middlesex (GB)

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 118.627
(732) Arenco AB, Kalmar (SE)

(111) 131.622
(732) SmithKline Beecham plc., Brentford, Middlesex (GB)
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(111) 132.061
(732) Fotex Elsõ Amerikai-Magyar Vagyonkezelõ Nyilvánosan
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 151.243
(732) MONA LISA MODELLSTÚDIÓ Kft., Eger (HU)
(111) 151.278
(111) 151.280
(732) Franklin Templeton International Services S.A.,
Luxembourg (LU)

(111) 133.272
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
(111) 136.906
(732) SmithKline Beecham Pharma GmbH & Co. KG., München (DE)
(111) 138.475
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)

(111) 151.282
(111) 151.287
(732) Franklin Templeton International Services S.A.,
Luxembourg (LU)

(111) 142.563
(732) The Wellcome Foundation Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 151.296
(732) SmithKline Beecham Plc., Brentford, Middlesex (GB)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 151.297
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

142.569
142.666
142.668
142.671
143.458
143.490
SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 146.075
(732) AZÚR Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 146.562
(732) World Design & Trade Co. Limited, London (UK)
(111) 148.102
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED,
Oxford, Oxfordshire (UK)
(111) 148.335
(732) Helamin Holding SA, Fribourg (CH)
(111) 148.903
(732) FRAXINUS MANUFAKTÚRA Faipari Kft., Budapest (HU)
(111) 148.933
(732) TERMOMAX Mûszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.,
Gyöngyös (HU)
(111) 149.227
(732) Kossuth Nyomda Zrt. „f.a.”, Budapest (HU)
(111) 149.316
(732) American Everywear Kft., Budapest (HU)

(111) 151.494
(111) 151.495
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
(111) 151.799
(732) Aranypók Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

151.828
151.830
151.832
SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 151.916
(732) QSOFT Számitástechnikai és Ügyviteli Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(111) 151.929
(111) 151.934
(732) Huhtamaki Company Manufacturing, De Soto, Kansas (US)
(111)
(111)
(111)
(732)

151.949
151.950
151.954
SmithKline Beecham Plc., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 152.004
(111) 152.005
(732) Garuda Trade Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(111) 149.530
(732) AGROKÉMIA SELLYE Zrt., Sellye (HU)

(111) 152.128
(111) 152.129
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 150.242
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 152.812
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)

(111) 151.045
(732) Kraton Polymers Research B.V., Amsterdam (NL)

(111) 153.016
(732) N.Kaloyannis Bros A.E.B.E., Volos (GR)

(111) 151.144
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 153.138
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
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(111) 153.879
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 164.029
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(732)

154.185
154.186
154.190
Morton ’s of Chicago Inc. (Illinois állam törvényei szerint
bejegyzett cég), Chicago, Illinois (US)

(111) 164.093
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(732)

154.566
154.567
155.175
SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 155.314
(732) Franklin Templeton International Services S.A.,
Luxembourg (LU)
(111) 156.448
(732) Eastman Chemical Company (Delaware államban bejegyzett
cég), Kingsport, Tennessee (US)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

156.557
156.558
158.151
158.977
159.009
159.011
159.015
SmithKline Beecham plc., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 159.363
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(111) 160.182
(111) 160.187
(732) SmithKline Beecham plc., Brentford, Middlesex (GB)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

160.453
160.533
160.918
161.487
161.605
161.837
Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 164.917
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)
(111) 165.018
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(111) 165.105
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

165.125
165.126
165.127
165.743
Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

165.916
167.468
167.469
167.470
SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

167.573
167.574
167.580
167.583
168.568
168.569
168.570
Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 168.722
(732) SmithKline Beecham plc., Brentford, Middlesex (GB)
(111)
(111)
(111)
(732)

168.902
169.099
169.103
Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 162.261
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 169.634
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 162.492
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED,
Oxford, Oxfordshire (UK)

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 162.818
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(111) 163.691
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

163.865
163.868
163.870
SmithKline Beecham plc., Brentford, Middlesex (GB)

169.806
169.807
169.815
Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 170.088
(732) DAMOVO Group S.A., Luxembourg (LU)
(111) 171.138
(732) Clover Leaf Seafoods, L.P., Markham, Ontario (CA)
(111) 171.741
(732) MOHAI 1374 Kft., Moha (HU)
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(111) 172.862
(111) 172.863
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 179.659
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.,
Siena (IT)

(111) 174.594
(732) Eastman Chemical Company (Delaware államban bejegyzett
cég), Kingsport, Tennessee (US)

(111) 179.932
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 178.490
(111) 178.491
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(111) 178.650
(732) DOMUS Kereskedelmi Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

182.859
182.861
182.864
183.966
185.188
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (DE)

(111) 188.749
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

(111) 178.814
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.,
Siena (IT)
(111) 179.016
(732) DOMUS Kereskedelmi Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
A rovat 162 db közlést tartalmaz.
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