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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése

35 Fémekkel és fémtermékekkel, fém- és nem fém építõ-,
konstrukciós, mérnöki és felszerelési anyagokkal, gépekkel és
szerszámgépekkel, valamint gépjármûvekkel kapcsolatos nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások; franchise szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 06 03675
(220) 2006.11.09.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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; takarító eszközök; 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 szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 05 01721
(220) 2005.05.17.
(731) Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G.& K. Budapesti Ügyvédi
Iroda, Budapest
(591)

(511) 32

Energiaitalok.

(210) M 05 01059
(220) 2005.03.22.
(731) TV Products Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)
(541) SUPER CHOPPER
(511) 7
Gépek, ételek feldolgozására, nevezetesen reszelõk, keverõk, mixerek, dagasztók, húsdarálók, darálók és ételvágók, kávédarálók, gyümölcsprések, gyümölcs- és zöldségcentrifugák, zöldséghámozók, szeletelõk, zöldségvágók, elektromos kések, késélezõ gépek, konzervnyitó gépek, mosogatógépek, mosógépek,
centrifugák.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tájékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékoztatás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szolgáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megrendelési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és számítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányítása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások fogadását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes
adatbázis segítségével; eladásösztönzés és hirdetések tervezése;
üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgáltatások, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számítógépes és médiahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításával kapcsolatos adminisztráció.

RUUKKI

(210)
(731)
(740)
(541)
(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; fémlemezek, lapok, tekercsek, fémcsövek és idomok; burkolat nélkül vagy burkolattal.

(210) M 05 02690
(220) 2005.08.17.
(731) ING-HOME Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Pozsárkó Istvánné, Pécs

M 05 01492
(220) 2004.01.13.
Rautaruukki Oyj, Helsinki (FI)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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M 05 00510
(220) 2005.02.07.
Robert W. Stewart, Budapest (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

TASK FORCE GEAR
25
42

Ruházati cikkek.
Ruhatervezés.
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(546)

(541) akutyafáját
(511) 33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok; alkoholos eszenciák;
almaborok; borok; szeszes italok; égetett szeszes italok; aperitifek, emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és likõrök).

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

(210) M 05 02371
(731) Otthonkalauz Kft., Gyõr (HU)
(591)

(210) M 06 00205
(220) 2006.01.23.
(731) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16 Reklámkiadványok; nyomtatott információs és regionális
kiadványok; hírlevelek; újságok; folyóiratok; magazinok; nyomdaipari termékek; ismertetõ füzetek és különféle útmutatók; idõszaki kiadványok; terjesztett útmutató és tájékoztató, szórakoztató programokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; könyvek;
egyéb nyomtatott anyagok.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakozatás, sport- és kulturális
tevékenység.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 00563
(220) 2005.02.10.
(731) TAURINVEST Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 02510
(220) 2005.07.27.
(731) Coortus Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
16 Papír-, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályba; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; irodai
cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
(210) M 05 02496
(731) SYDNEX Kft., Szerencs (HU)
(546)

(511) 4
Kenõanyagok.
12 Új és használt motorkerékpárok, alkatrészek, tartozékok,
gumiabroncsok.
25 Motorosruházat és kiegészítõk.
37 Motorszerviz, állapotfelmérés, gumiabroncs-szerelés.
(210) M 05 01248
(220) 2005.05.23.
(731) YOUR PC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Kalász Imre, Papp-Kalász-Tóth Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16 Festékezõasztalok (tintatartályok), festékezõszalagok, festékezõvásznak iratmásoló gépekhez.
(210) M 05 02014
(220) 2005.06.13.
(731) St. Andrea Kft., Egerszalók (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(220) 2005.07.15.

(220) 2005.07.27.

(511) 16 Csomagoláshoz szolgáló mûanyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak); szüretelõzsák, nagyméretû szemeteszsák,
szemeteszsákok, szemetesbetét, szalagbehúzós szemetes, illatos
szemeteszsák, takarófólia, simítózáras tasakok, hûtõtasak, uzsonnástasak; ruhaborító, illatos ruhaborító (levendula); jégkocka
(jéggolyó) tasak; védõkesztyû (nõi-férfi); esõkabát; asztalterítõ;
zsinórfüles hordtáska; szalagfüles hordtáska.
(210) M 05 02502
(220) 2005.07.27.
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) Flosin
(511) 5
Gyógyszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra.
(210) M 05 03504
(220) 2005.11.02.
(731) Telkes Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kövér József ügyvéd, Budapest
(541) Telkes
(511) 35 Üzletviteli tanácsadás, szervezeti tanácsadás, általános és
stratégiai tanácsadás, növekedési tanácsadás, vezetési tanácsadás.
41 Oktatás, szakmai tréningek, oktatáshoz kapcsolódó bármely
kiegészítõ szolgáltatás.
42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezése, fejlesztése,
telepítése és ezekhez kapcsolódó tanácsadói és szakértõi szolgáltatások.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 05 02916
(220) 2005.09.08.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(541) Pré Control
(511) 5
Elsõsorban terhesség és ovuláció kimutatására szolgáló diagnosztikai készítmények.
(210) M 06 00402
(220) 2006.02.07.
(731) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási oktatási eszközök
(készülékek kivételével).
35

Reklámozás és ügyletek.

38

Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).

41

Nevelés és szórakoztatás.

(511) 32

(210) M 05 02799
(220) 2005.08.29.
(731) BLOGTER Információszolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) id. Miskolczy Csaba Zoltán, Budapest
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése.

(210) M 05 02806
(220) 2005.08.30.
(731) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) EagleEyeOS
(511) 9
Adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM-(kompakt) lemezek,
csipek (integrált áramkörök), csuklótámaszok számítógép használatához, egér (informatikai), egéralátétek, hajlékony (floppy)
lemezek, hordozható telefonok, integrált áramkörök, interfészek
(informatikai), lemezadagolók, juke-boxok (informatikai), lemezmeghajtók (számítógépekhez), mágneses adathordozók,
mágneskártyák, mágneslemezek, modemek, monitorok (hardver), monitorok (számítógépprogramok), navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek), noteszgépek, notebookok, nyomtatók számítógépekhez, nyomtatott áramkörök, operációs rendszerek számítógépekhez, optikai adathordozók, rádiótelefon-készülékek, számítógép-billentyûzetek, számítógép-memóriák, számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépek, számítógép-perifériák, számítógépprogramok (rözített).
42 Kutatás és fejlesztés (mások részére), mûszaki kutatás, számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szellemi tulajdon licencek
adása.

(210)
(731)
(300)
(740)

M 06 00482
(220) 2006.02.10.
Rentschler Arzneimittel GmbH, Laupheim (DE)
305 55 659
2005.09.16. DE
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

Energiaitalok.

(210) M 06 00415
(220) 2006.02.07.
(731) Órás István, Szentendre (HU)
(541) Grizico
(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).
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 lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek: gyufák.
(210) M 06 00627
(220) 2006.02.22.
(731) Full Media Médiapiaci Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(541) GYERÜNK A MOZIBA BE
(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.
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zése ipari és reklámcélokra; reklámelõadások és termékismertetõ
rendezvények reklámcélokra; hirdetés a sajtóban; szalagreklám
sportstadionokban; reklámcikkek fejlesztése és elosztása; kereskedelmi, valamint reklám- és promóciós szerzõdések közvetítése
harmadik fél részére; szervezési és üzemgazdasági tanácsadás;
adatbanki szolgáltatások.
39 Szállítási szolgáltatások; energia, égési hõ és tüzelõanyag
szállítása és elosztása, különösen légnemû tüzelõanyagok szállítása és elosztása csõvezetékeken; tüzelõanyagok tárolása, különösen föld alatti pórusos és üreges tárolás.
42 Technológiai szolgáltatások, különösen az energiaszektorban; mûszaki tanácsadás és tervezés, különösen az energiaszektorban; mérnöki tanácsadás, különösen az energiaszektorban beleértve a gázszállítás és gázfelhasználás területét; mûszaki energia tanácsadás; mûszaki kalkulációk; mûszaki szakvélemények
készítése az energiaszektorban; mûszaki fejlesztési szolgáltatások az energiaszektorban, különösen gázszállítási és gázfelhasználási fejlesztés; adatfeldolgozási programok készítése és mûszaki gondozása, különösen az energia területén; adatbank felállítása
és mûködtetése.

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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 00679
(220) 2006.02.27.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16

(210) M 06 00750
(220) 2006.03.06.
(731) Virtual-Fruit Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) A GYÜMÖLCSÖZÕ KAPCSOLAT
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; különösen gyümölcsök és zöldségek csomagolása, raktározása és szállítása; csomagolási, raktározási és szállítási szolgáltatások online megrendelése; csomagolással, szállítással és raktározással kapcsolatos
mindennemû információnyújtás, különösen online információnyújtás.

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 01683
(220) 2006.05.12.
(731) Nagy Ervin, Akasztó (HU)
(541) AQUA DOLINA
(511) 32 Víz, ásványvizek, szénsavas vizek.
(210) M 06 01020
(220) 2006.03.24.
(731) KAISER 2000 Kft., Érpatak (HU)
(546)

(511) 33
43
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
Vendéglátás-szolgáltatás.

M 06 01796
(220) 2006.05.23.
Kiss Borászat Kft., Tabdi (HU)
dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

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

(210) M 06 00950
(220) 2006.03.21.
(731) E.ON Ruhrgas AG, Essen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 4
Tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket), különösen
földgáz.
16 Nyomdaipari termékek, különösen nyomtatványok, könyvek, brosúrák, prospektusok, tananyagok és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Marketingszolgáltatások; piackutatás és piacelemzés; reklám, különösen reklámtechnikai tanácsadás, reklámügynökségi
szolgáltatások, különösen interneten; reklámmûveletek tervezése
és kivitelezése; postai úton történõ reklámakciók; vásárok szerve-

(210) M 06 01336
(220) 2006.04.18.
(731) MILKO Kft., Ercsi (HU)
(740) dr. Illés Attila József, Dr. Csontos és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Gastro Hús
(511) 29 Disznóhús; fésûskagyló (nem élõ); garnélarákok (nem élõ);
hal (nem élõ); hal, tartósított; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozáshoz; halfilé; halhús emberi fogyasztásra; halkonzervek; hentesáruk; heringek, homár (nem élõ); hús; hús, tartósított; húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erõleves; húsleves koncentrátumok; húsleveshez (táptalajhoz) készítmények; kagylók, ehetõ (nem élõ); kagylók (nem élõ); kolbász,
languszták (nem élõ); lazac; máj; májpástétom; osztriga (nem
élõ); pacal; rákfélék, keménytestû (nem élõ); rákok, folyami (nem
élõ); sonka, sózott hal; sózott hús; szalonna; szardella, ajóka;
szardínia; tengeri rákok, apró (nem élõ); tonhal; vadhús; állati
velõ táplálkozási célra.
(210) M 06 01486
(220) 2006.04.28.
(731) INVENTOR Média Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szentes Béla, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
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(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 01812
(220) 2006.05.24.
(731) Fonte Viva Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Kaposvár (HU)
(541) MARINUS
(511) 32 Alkoholmentes italok; ásványvíz.

(541) ÜDÜLÉSI CSEKK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 01824
(220) 2006.05.25.
(731) ITALTREND Kft., Budapest (HU)
(591)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.
(210) M 06 01141
(220) 2006.04.03.
(731) MINTACOOP 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest
(591)

M 06 02395
(220) 2006.07.14.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Koblenczné dr. Kocsis Noémi Andrea jogtanácsos, Budapest

Szülõföldünk
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 02757
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.08.11.

(511) 9
Pénztárgépek.
37 Irodagépek, pénztárgépek felszerelése, karbantartása, javítása.
(210) M 06 01134
(220) 2006.04.03.
(731) Ammerland Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bozsó Brigitta, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 30

Teák.

(210) M 06 02758
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
(546)

(511) 29

Sajtok.

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

(511) 30
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(210) M 06 02432
(220) 2006.07.14.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) RAMISTADA
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; 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 02599
(220) 2006.07.27.
(731) Master Good Kft., Kisvárda (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 29

Hús, baromfi- és húskivonatok.

(210) M 06 02604
(220) 2006.07.27.
(731) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 29

Hús, baromfi- és húskivonatok.

(210) M 06 02605
(220) 2006.07.27.
(731) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

Hús, baromfi- és húskivonatok.

(210) M 06 02601
(220) 2006.07.27.
(731) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 29

(511) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok.

(210) M 06 02600
(220) 2006.07.27.
(731) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 29

(210) M 06 02603
(220) 2006.07.27.
(731) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

Hús, baromfi- és húskivonatok.

(511) 29

Hús, baromfi- és húskivonatok.

(210) M 06 02606
(220) 2006.07.27.
(731) Rózsahegyi Zoltán Borászati, Mezõgazdasági és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sulán Brigitta, Dr. Sulán Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ROSEHILL
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 06 02609
(220) 2006.07.27.
(731) ORION Elektronikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ORION
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
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(546)

(210) M 06 02610
(220) 2006.07.27.
(731) MULTIPROJEKT Kft., Budaörs (HU);
AQUAPROJEKT Kft., Budapest (HU)
(541) MULTIFLOCC
(511) 40 Víz-, és szennyvíztisztítás, iszapkezelés.
(210) M 06 02611
(731) Barkó Péter, Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.07.27.

(511) 6
Ablakkeretek, ablaktokok fémbõl; ablakkilincsek fémbõl;
ablakredõnyök, zsaluk fémbõl; ablakszárnyrögzítõk fémbõl; ablakszerelvények fémbõl; ablakvasalások; ajtókopogtatók; ajtóvasalások; fémablakok; fémajtók; zsalugáterek fémbõl.
19 Ablakkeretek, ablaktokok nem fémbõl; ablakok nem fémbõl; ajtók nem fémbõl; ajtókeretek, ajtótokok nem fémbõl, redõnyök nem fémbõl.
(210) M 06 02612
(220) 2006.07.27.
(731) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) RETURN OF THE BOYLAND
(511) 41 Szórakoztatószolgáltatások, termelés, elõkészítés, bemutatás, televízió- és rádióprogramok és filmek kölcsönzése és elosztása, animációs filmek hang- és videofelvétel interaktív médián
keresztül és kívül, beleértve vezeték nélküli kommunikációs berendezések és az internet; élõ szórakoztatási produkciók bemutatása, televíziós szórakoztató mûsorok bemutatása; tévéprogramok zenei bemutatása, könyvek kiadása, magazinok és folyóiratok; nevelési és útmutató anyagok kölcsönzése és készítése; szervezés, oktatási, kulturális, szórakoztató szándékú események és
bemutatók, interaktív médián keresztül és kívül; szervezés, versenyek, mérkõzések, játékok, bemutatók, sportesemények, mûsorok, utcai mûsorok, színpadi mûsorok, színházi elõadások, koncertek, élõ mûsorok és közönségtalálkozó események bemutatója,
interaktív játékok szervezése, szórakoztatás és oktatás; az összes
fent említett szolgáltatás rendelése globális számítógépes hálózaton és más (interaktív) kommunikációs hálózaton keresztül, beleértve a hálózaton kívüli kommunikációs berendezéseket és az internetet.
(210) M 06 02613
(220) 2006.07.27.
(731) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) UPS WORLDWIDE SAVER
(511) 35 Az áruszállításban név szerint számítógéppel nyomon követhetõ csomag és rakományszállítás; nemzetközi és hazai áruszállításról és kézbesítésrõl számítógépesített információ biztosítása; információnyújtás és árukövetési információ biztosítása a
harmadik fél részére figyelemmel kísérve a csomag felvételét és
kézbesítését internetes és telefonos hozzáférés segítségével.
39 Személyes tulajdon szállítása és kézbesítése repülõgéppel,
vonattal, hajóval és motorral; raktározás, tárolás, rakodás, gondos
visszajuttatás és kézbesítés a személyes tulajdon szállításánál és
átadásánál.
(210) M 06 02680
(220) 2006.08.03.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai 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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02724
(220) 2006.08.09.
(731) Németh Viktória, Törökbálint (HU)
(541) PEARL OF EUROPE
(511) 41 Rendezvénysorozat.
(210) M 06 02824
(220) 2006.08.21.
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) OFF! ACTIVE
(511) 5
Gyomirtó szerek kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; rovarölõ szerek; molytalanító szerek; rovarriasztó szerek, gombaölõ szerek (fungicidek), patkányirtó szerek.
(210) M 06 02825
(220) 2006.08.21.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai használatra; szövetkondicionáló készítmények, szövetlágyítók; fehérítõkészítmények; folteltávolító készítmények; dezodoráló és frissítõ
készítmények ruhákhoz és textíliákhoz; szappanok; szappanok
textíliák tisztításához; készítmények ruhák és textilek kézi mosásához; mosodai keményítõ; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények.
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(210) M 06 02876
(731) YIBO Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógépperifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, valamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(220) 2006.08.28.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 02877
(220) 2006.08.28.
(731) YIBO Kft., Budapest (HU)
(541) YIBO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 02878
(220) 2006.08.28.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(541) VISION CENTRUM - Középpontban a látás - Lá-

tás és élmény
(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 reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.
(210) M 06 02879
(220) 2006.08.28.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(541) VISION POINT
(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, számológé-

(210) M 06 02880
(220) 2006.08.28.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(541) VISION CENTER - látáscentrum - Ha fontos a lá-

tása
(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, számítógépperifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, valamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.
(210) M 06 02881
(220) 2006.08.28.
(731) Balogh János, Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; javítási tárgyú
információk, külsõ és belsõ festés, raktárak építése és javítása,
szigetelési szolgáltatások (építés), tetõfedõ munkák, építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete (irányítása), építmények lebontása, építõipari gépek kölcsönzése, épületek (belsõ)
tisztítása, épületek tisztítása (külsõ felületé), öntözõberendezések
üzembe helyezése és javítása, vízszigetelés (építõipar), állványozás, kõmûvesmunkák.
(210) M 06 02882
(220) 2006.08.28.
(731) Fujian Putian Shuangchi Sports Goods Co., Ltd., Putian City,
Fujian Province (CN)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 25 Lábbelik, sportcipõk, futballcipõk, hegymászócipõk, tornacipõk, sporttrikók, hurkolt/kötöttáruk, fejfedõk, nyakkendõk,
kesztyûk (ruházat).
(210) M 06 02884
(220) 2006.08.28.
(731) SC PS Intex SA, Temesvár (RO)
(740) dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(210) M 06 02359
(220) 2006.07.11.
(731) Sylvain Húsipari Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

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

M 06 02437
(220) 2006.07.17.
TIME-X JEANS Kft., Budapest (HU)
Paksi Gabriella, Budapest

ZILLION
25

Ruházat, cipõ, kalapáru.

(210) M 06 02614
(220) 1999.01.20.
(731) SER Systeme AG, Neustadt/Wied (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Takács Zoltán, Budapest
(546)

(511) 9
Számítógépszoftverek, beleértve elektronikus adatfeldolgozó programok és adatbázisok; adatfeldolgozó programokat és
adatbázisokat tartalmazó olvasható adathordozó berendezések.
16 Felhasználói kézikönyvek számítógépes szoftverekhez, valamint számítógépszoftver-dokumentációk.
42 Számítógépes szoftverek, így elektronikus adatfeldolgozó
programok és adatbázisok készítése és karbantartása (tökéletesítése és korszerûsítése); az elektronikus adatfeldolgozás területén
végzett mûszaki szaktanácsadás, szakvélemény és egyéb mûszaki
szolgáltatások biztosítása.
(210) M 06 02616
(220) 2006.07.28.
(731) Eurotex Ipari és Szolgáltató Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(546)

(511) 17
29

Mûanyag-csomagolás.
Húsipari termékek.

(210) M 06 02827
(220) 2006.08.22.
(731) Töröcsik Jenõ, Jászalsószentgyörgy (HU);
Tamássy Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) CASH OR DARE
(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 02830
(220) 2006.08.22.
(731) BBK Electronics Corporation Limited, Hong Kong (CN)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(546)
(511) 9
Készülékek hang vagy képek felvételére, átvitelére vagy
visszaadására, plazma és folyadékkristályos televíziókészülékek,
televíziókészülékek, hordozható televíziókészülékek, DVD-lejátszók, házimozik, DVD-s mikrorendszerek, DVD-s minirendszer, akusztikai redszerek, kazettás magnók, beleértve az autó
sztereómagnókat, hordozható rádiók, ébresztõórás rádió, mikrofonok, MP3-lejátszók, hordozható CD/MP3 lejátszók, digitális
kamerák, elektromos kábelek és huzalok, videomagnók, audiolejátszók, digitális fényképezõgépek, telefonkészülékek, mobiltelefonok; mágneses adatokat közvetítõ eszközök, hanglemezek.
37 Javítási és mûszaki karbantartási szolgáltatások.

(511) 25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; cipõk;
dzsekik; egyenruhák; fejfedõk (kalapáruk); felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõruhák; fürdõsapkák; gabardin (ruházat); hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingelõk,
ingblúzok; kabátok; kerékpáros-öltözetek; kesztyûk (ruházat);
kezeslábasok (felsõruházat); készruhák; kosztümök; köntösök,
pongyolák; kötöttáruk; matrózblúzok; melegítõk, szvetterek;
mellények; munkaruhák, munkaköpenyek; mûbõr ruházat; nadrágok; nõi ruhák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvédõk; pelerinek;
pizsamák; pólók; pulóverek; ruházat, ruhanemûk; sapkák; sálak;
strandruhák; szoknyák; tarka selyemkendõk (nyaksálak); tartók
(nadrághoz, harisnyához); térdnadrágok; tornaruházat; ujjatlan
kesztyûk; vállkendõk, nagykendõk; zoknik; övek (ruházat).
(210) M 06 02617
(220) 2006.07.28.
(731) K&H Bank Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(210) M 06 02618
(220) 2006.07.28.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest
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(541) Tiszapark
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

tástechnikai rendszereken keresztül; interneten elérhetõ adatbázisok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, oktatási tárgyú információk; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fejlesztése; kutatás és fejlesztés (mások részére), mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, kísérlet, mûszaki tesztelés, elemzés; szakvélemények adása, mûszaki tervtanulmányok készítése;
számítógépprogramok installációja, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása; adatok,
üzenetek és információk továbbítására szolgáló hálózatok tervezése, adatok és információk rögzítése és feldolgozása, számítógépes rendszerek tervezése; szellemi tulajdon licencek adása.

M 06 02619
(220) 2006.07.28.
SPAR Magyarország Kereskedelni Kft., SPAR út (HU)
dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

Tisza Park
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

(210) M 06 02620
(220) 2006.07.28.
(731) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(546)

(511) 32

Sörök.

(210) M 06 02624
(220) 2006.07.28.
(731) Köles Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 06 03309
(220) 2006.10.06.
(731) TECHNOCOOP Parkolástechnikai Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 7
Gépkocsiliftek, szintátemelõ berendezések, parkológépek,
elektromos fûtõszövet, kábelek, szabályozók.
(511) 36 Ingatlanügynökségek, ingatlanügyletek; ingatlanok értékbecslése, bérbeadása, adásvétele, ingatlanforgalmazással kapcsolatos meghirdetések, ingatlanlízing, ingatlankezelés és mindezekkel kapcsolatos információszolgáltatás, tájékoztatás.
(210) M 06 02625
(220) 2006.07.28.
(731) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ZOLEUS
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gyógyszer az
ópium mellékhatásainak megváltoztatására és kezelésére.
(210) M 06 02628
(220) 2006.07.28.
(731) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ARCILOR
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gyógyszer az
ópium mellékhatásainak megváltoztatására és kezelésére.
(210) M 06 03305
(220) 2006.10.06.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(541) INNOLAB
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, készülékek és berendezések laboratóriumi tudományos kutatási célokra, oktatóberendezések és
-felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógépprogram és
szoftver.
35 Szakértõi véleménynyújtás, szakértõi tevékenység, üzeleti
információk, számítógépes adatbázis-szervezés, -kezelés.
38 Távközlés; üzenetek, képek, adatok, programok továbbítása, vezetékes vagy vezeték nélküli, például internet alapú számí-

(210) M 06 02733
(220) 2006.08.09.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) DIAMLOVA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 06 02782
(220) 2006.08.15.
(731) Amiga, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Számítógépes szoftver, amely szoftveralkalmazások fejlesztésére szolgálnak ezek többféle platformon és más elektromos
eszközökön futnak; operációs rendszer szoftver személyi számítógépekre és más elektromos eszközökre; számítógépes és számítógép-technológiai elektronikus magazinok, számítógépek, periférikus számítógépek, beleértve telekommunikációs és számítógép-kommunikációs eszközöket és számítógép operációs rendszereket, számítógépes lemezmeghajtók, RAM bõvítõkazetták és
belsõ memóriaberendezések, operációs szoftver és rendszerek alkalmazása és fejlesztõkészletek, amelyek használhatóak vezetékes és vezeték nélküli eszközökre széles körben audiovizuális és
multimédia technológiákra, beleértve hordozható és mobil telekommunikációk, kézi személyi számítógépek, PDA-k, hálózat
alapú szerverek, televíziós szórakoztatás, szórakoztatás, játékok
és játékkonzolok, személyi számítástechnika, szövegszerkesztés,
internetalkalmazások beleértve internetes böngészés, számológépek és az ezzel kapcsolatos eszközök és technológiák.
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16 Számítógépes és számítógép-technológia témájú magazinok.
35 Online alkalmazás eladása és operációs szoftver és rendszerek vezetékes és vezeték nélküli eszközökre széles körben audiovizuális és multimédiás technológiákra.
38 Számítógépes és számítógép-technológiai és operációs felhasználó csoportok és fórumok szervezése.
42 Szoftverfejlesztõ csoportok és konzultációs szolgáltatások.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 06 02783
(220) 2006.08.15.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
Z.-312 185
2006.06.19. PL
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) ELLADO
(511) 1
Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek; (ebbe az áruosztályba tartozó) vegyi készítmények vetõmagok kezelésére, termékenyítõközegek.
5
Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; rovarölõ szerek (inszekticidek), gyomirtó szerek (herbicidek), gombaölõ szerek (fungicidek).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02474
(220) 2006.07.18.
Chio-Wolf Magyarország Kft., Budapest (HU)
dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

CHIO Hagymás karika
30 Extrudálással készült, valamint más módon elõállított hagymás ízû snack termékek.

(546)
(511) 3
Ápolási és higiéniai készítmények szájra, fogakra, torokra,
fogínyre és szájüregre, öblögetõkészítmények fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító készítmények, fogápoló készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájspray-k, fogzselék,
fluoros szájvizek, tisztítóporok, fogkõelszínezõ tabletták.
5
Gyógyhatású készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és
szájüreg ápolására és higiéniájának karbantartására, öblögetõkészítmények fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító készítmények, fogápoló készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájspray-k, fogzselék, fluoros fogzselék, fluoros szájvizek, fogtisztító porok, fogkõelszínezõ tabletták, a fogak és a fogíny megelõzõ kezelésére szolgáló készítmények, gyógyhatású rágógumik, fogtisztító és fogápoló készítmények, fertõtlenítõ hatású fogtisztító és fogápoló készítmények mûfogakhoz, mûfogsorhoz, fogszabályozókhoz és hidakhoz, ragasztókészítmények mûfogakhoz, ragasztóporok.
(210) M 06 02158
(220) 2006.06.20.
(731) Gulf International Lubricants, Ltd., Hamilton (BM)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Kiskereskedelmi benzinkúti szolgáltatások, beleértve benzin, motorolajok, kenõanyagok, autóstermékek és kiegészítõk,
élelmiszeráru és utazásnál szükséges termék kiskereskedelmét;
benzin, olajok, kenõanyagok és autóskiegészítõk, valamint különféle élelmiszeráru és utazásnál szükséges termék összehozása
harmadik fél részére, annak érdekében, hogy a vevõk ezen árukat
megfelelõen áttekinthessék és megvehessék egy benzinkútnál.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 02836
(220) 2006.08.23.
(731) Musti Tibor, Budapest (HU)
(740) dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 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.
(210) M 06 02837
(220) 2006.08.23.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) BILTMORE
(511) 35 Szállodai, motel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatással 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 szálláshelyek foglalása; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

M 06 02380
(220) 2006.07.13.
DIAMOND 99 BT, Gyömrõ (HU)
dr. Takács Tamás ügyvéd, Budapest

DIAMOND SEX SHOP
10 Fogamzásgátlók, nem vegyi; masszírozókesztyûk; masszírozókészülékek; meleg levegõvel mûködõ vibrátorok orvosi
használatra; merevítõkészülékek gyógyászati célokra; óvszerek;
vibrációs masszírozókészülékek.

(210) M 06 02381
(220) 2006.07.13.
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 06 02263
(220) 2001.06.27.
Ga Modefine S.A., Mendrisio (CH)
S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

SENSI
3

Illatszerek.
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gászfelszerelés); kapásjelzõk (horgászfelszerelés); merítõzsákok
horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; parittyák (sportcikkek); úszók (halászathoz).

(210) M 06 02274
(220) 2006.06.30.
(731) IDE-SÜSS Kft., Somogyszil (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) IDE-SÜSS
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 02542
(220) 2006.07.25.
(731) ECOWASH Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 02275
(220) 2006.06.30.
(731) IDE-SÜSS Kft., Somogyszil (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; (ezen belül különösen tisztító- és ápolószerek jármûvek
részére).
(210) M 06 02384
(220) 2006.07.13.
(731) INTERCAR PARTS Gépjármûalkatrész-kereskedelmi Korlátolt
Felelõségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zamostny Zsolt, Zamostny & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(554)

(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(511) 12
(210) M 06 02735
(220) 2006.08.10.
(731) O’range Cafe Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Dömös Krisztina ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 43

Autóalkatrész.

(210) M 06 02385
(220) 2006.07.13.
(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) SPRYCEL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények humán használatra rák kezelésére és megelõzésére.

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 02739
(220) 2006.08.10.
(731) SZILASSY Kft., Solymár (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) One Step
(511) 10 Terhesség és termékenység megállapítására szolgáló eszközök.

(210) M 06 02386
(220) 2006.07.13.
(731) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/813,186
2006.02.13. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények humán használatra rák kezelésére és megelõzésére.

(210) M 06 02908
(220) 2006.08.30.
(731) Laguna 2D Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(210) M 06 02479
(220) 2006.07.19.
(731) dr. Pappné dr. Szim Katalin Csilla, Nyíregyháza (HU);
Vincze Levente, Miskolc (HU)
(740) Kisszebeni Marcell, Budapest
(541) „Dr. Vincent” Sóterápiás Termékeket Elõállító

és

Forgalmazó Kft.
(511) 28 Halhorgok; hálók (sportcikkek); horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok; kapásérzékelõk (hor-

(511) 44 Sóterápia, valamint a 4 elem alapján végzett tevékenység;
föld elem, tûz elem, víz elem, levegõ elem; csoportos programok
végzése terápia.
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(541) HEMINA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 06 02579
(220) 2006.07.26.
(731) Hortus Natura Turisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 02580
(220) 2006.07.26.
(731) Farkas Fruzsina, Súr (HU); Petrányi Ákos, Budapest (HU)
(740) dr. Jámbor Attila, dr. Jámbor Attila Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

M 06 03773
(220) 2006.11.17.
Zhon Jin Li, Budapest (HU)
dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

CONRADO
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03774
(220) 2006.11.17.
(731) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)
(546)

(511) 5
16

Egészségügyi papírtörlõk.
Papíráruk.

(210) M 06 03776
(220) 2006.11.17.
(731) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)
(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
(210) M 06 02587
(731) Magyar Szilárd, Abda (HU)
(546)

(511) 5
16

(210) M 06 03778
(731) Holló Imre, Sajószöged (HU)
(546)

(220) 2006.07.26.

(511) 28

(511) 43

(220) 2006.11.17.

Horgászcikk.

(210) M 06 03779
(220) 2006.11.17.
(731) Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)
(541) Master Strigoniensis
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok, festõanyagok képzõmûvészek
számára.

Vendéglátás, élelmezés.

(210) M 06 03647
(220) 2006.11.08.
(731) MINNA TEJIPARI Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) BOJTÁR
(511) 29 Tej és tejtermékek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Egészségügyi papírtörlõk.
Papíráruk.

(210) M 06 03780
(220) 2006.11.17.
(731) NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Majoros Melinda, Majoros Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) A Beszereljük ADSL csomag szolgáltatója a

NORDTELEKOM

M 06 03650
(220) 2006.11.08.
Fehérvári Béla, Hõgyész (HU)
dr. Kriveczky György ügyvéd, Szeged

ERICS
35 Kereskedelmi adminisztráció, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése.

(210) M 06 03651
(220) 2006.11.08.
(731) PANNONHALMI BORHÁZ Termelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Gyõr

(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; távközlési kapcsolat létesítése
számítógépes világhálóval, üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével.
(210) M 06 03781
(220) 2006.11.17.
(731) Böröczky Zsolt, Fûzfõgyártelep (HU)
(541) DOMOTOX EXTRA
(511) 5
Általános kártevõirtó szer, kártékony állatok, kártevõk irtására szolgáló készítmények, háztartási rovarirtó szer.
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szerek; smink- és sminkeltávolító készítmények, vazelinok; ajakápoló készítmények; hintõporok; vattapamacsok és vattarudacskák; kozmetikai lapkák kendõk és törlõk, nedvesített vagy impregnált tisztítólapkák, -kendõk vagy -törlõk; szépségmaszkok,
arcpakolások.

(210) M 06 03782
(220) 2006.11.17.
(731) Lamarck Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 06 03176
(220) 2006.09.22.
(731) Equitas Broker Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés és szórakoztatószolgáltatások, sportlétesítmények
üzemeltetése, múzeumi szolgáltatások, masszázsszolgáltatások.
(210) M 06 02962
(220) 2006.09.05.
(731) HáziPatika.com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)
(511) 3
Kozmetikai cikkek.
5
Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyászati segédeszközök, bébiételek; bioélelmiszerek, gyógyhatású készítmények, drogériai termékek.
28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek.
35 Interneten és más telekommunikációs rendszereken történõ
reklámozás és kereskedelem.
42 Interneten és más telekommunikációs rendszereken történõ
tartalom- és információszolgáltatás; interaktív szolgáltatások; orvosi, higiéniai, életvezetési tanácsadás.

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

(210) M 06 02986
(220) 2006.09.06.
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 06 03291
(220) 2006.10.05.
(731) Vivien Ásványvíz és Üdítõital Zrt., Bicske, Külterület (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 5
Gyomirtó szerek kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; rovarölõ szerek; molytalanító szerek; rovarriasztó szerek, gombaölõ szerek (fungicidek), patkányirtó szerek.

(511) 32 Természetes ásványvizek, szénsavmentes és szénsavas vizek.

(210) M 06 03038
(220) 2006.09.12.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BEST OF SUMMER
(511) 3
Szappanok; mosószerek; fehérítõkészítmények, tisztítókészítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni készítmények, kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények nem
orvosi célokra; masszírozáshoz használt készítmények nem orvosi célokra; dezodorok és izzadásgátlók; a fejbõr és a haj ápolására
szolgáló készítmények; samponok és kondicionáló készítmények; hajszínezõk; hajformázó készítmények; fogpaszták; szájvizek nem orvosi célokra; száj- és fogápoló készítmények; gyógyhatású anyagokat nem tartalmazó toalettkészítmények; fürdõ- és
zuhanyozó- készítmények; bõrápoló készítmények; olajok, krémek és oldatok bõrápoláshoz; borotválkozókészítmények; borotválkozás elõtt és után használt készítmények; szõrtelenítõ készítmények; napozó- és nap ellen védõ készítmények; kozmetikai

(210) M 06 03294
(220) 2006.10.05.
(731) DVD PLANET Kereskedelmi és Szolgáltató 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.
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(546)

(210) M 06 03296
(220) 2006.10.05.
(731) Balogh Sándor, Szerencs (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 03079
(220) 2006.09.15.
(731) Test Rite International Co., Ltd., Taipei (TW)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 20 Kis íróasztal, szekreter; komódok, fiókos szekrények; öltözõasztalok; szekrények; pohárszékek; ebédlõszekrények; asztalok; kartotékszekrények; ágyak; díványok; kerevetek; pamlagok;
matracok; bölcsõk; székek (ülések); bútorok; bútorpolcok; polcok
(bútorok); fogasok (bútorok); vállfák, ruhaakasztók; ruhafogasok, nem fémbõl; irodabútorok; konténerek (tároláshoz, szállításhoz), nem fémbõl; tartályok folyékony üzemanyaghoz (nem fémbõl); kosarak, nem fémbõl; virágtartók, virágállványok (bútorok);
bútorszelvények, nem fémbõl; vánkosok, párnák; legyezõk; favagy mûanyag létrák; zárak nem fémbõl; tükrök; képkeretek;
edényszárítók (rácsok, állványok); paravánok (bútorok); esernyõtartók.
(210) M 06 03080
(220) 2006.09.15.
(731) GRANTFILM Filmkészítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gremsperger Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 06 03090
(220) 2006.09.15.
(731) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Bradenton, Florida (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TROPICANA SPARKLING
(511) 32 Gyümölcslevek és gyümölcslé italok.
(210) M 06 03093
(220) 2006.09.15.
(731) „Raszter Média” Kiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Tótvázsony (HU)
(740) dr. Szõllõsi József ügyvéd, Veszprém
(541) PERISZKÓP
(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 03094
(220) 2006.09.15.
(731) Esztergomi Fürdõ (SPA) Szolgáltató Zrt., Esztergom (HU)
(740) dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,
Szeged
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.
(210) M 06 03095
(220) 2006.09.15.
(731) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
(546)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03087
(220) 2006.09.18.
(731) Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Petrovai György ügyvéd, Budapest

(511) 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 szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.
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(210) M 06 03096
(731) VISUALL Kft., Budapest (HU)
(546)

krémpor; kandiscukor táplálkozási használatra; karamella (cukorkák); kekszek; müzli; sörbet (fagylalt); tea; tea alapú italok; tejsodó (vaníliás krém); tejszínhabot keményítõ termékek; töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); zabpehely.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes
italok; alkoholmentes koktélok; ásványvizek; ásványvizek (italok); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóniás italok; limonádék; paradicsomlevek (italok); sörbetek (italok); szénsavas italok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz;
tejsavó alapú italok; vizek (italok); zöldséglevek (italok).

(220) 2006.09.15.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03097
(220) 2004.01.23.
(731) Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) PAYLESS SHOESOURCE
(511) 25 Lábbeli.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 06 03098
(220) 2006.09.18.
Maspex sp. z o.o., Wadowice (PL)
Kicinska-Fujawa, Alicja, Wadowice

TOP JOY FAST FRUIT
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek; dzsemek;
gyümölcshéj; gyümölcskocsonya (zselé); gyümölcskonzervek;
gyümölcsök, fõtt gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék (apró); joghurt; kandírozott
(cukrozott) gyümölcsök; kefir; lekvár; sajtok; tej; tejes italok (fõként tejet tartalmazó); tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; tõzegáfonyaszósz (befõtt); virágporkészítmények (élelmiszer); zselatin étkezésre; zselék.
30 Tea, fûszeres mártások; bonbonok (cukorkák); briós; cukrászsütemények; fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt,
jégkrém; gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru); gyümölcsös sütemények, torták; jeges tea; jégfrissítõ italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; kandiscukor táplálkozási használatra; karamella (cukorkák); kekszek; müzli; sörbet (fagylalt); tea; tea alapú italok; tejsodó (vaníliás krém); tejszínhabot keményítõ termékek; töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); zabpehely.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes
italok; alkoholmentes koktélok; ásványvizek; ásványvizek (italok); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóniás italok; limonádék; paradicsomlevek (italok); sörbetek (italok); szénsavas italok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz;
tejsavó alapú italok; vizek (italok); zöldséglevek (italok).
M 06 03099
(220) 2006.09.18.
Maspex sp. z o.o., Wadowice (PL)
Kicinska-Fujawa, Alicja, Wadowice

(210) M 06 03101
(220) 2006.09.18.
(731) Mezõföldi Agrofórum Kft., Martonvásár (HU)
(541) MOTALKO MAGAZIN
(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 03102
(220) 2006.09.18.
(731) Mezõföldi Agrofórum Kft., Martonvásár (HU)
(541) MOTALKO
(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.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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)
(731)
(740)
(541)
(511)

TOP JOY FRESH FRUIT
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek; dzsemek;
gyümölcshéj; gyümölcskocsonya (zselé); gyümölcskonzervek;
gyümölcsök, fõtt gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék (apró); joghurt; kandírozott
(cukrozott) gyümölcsök; kefir; lekvár; sajtok; tej; tejes italok (fõként tejet tartalmazó); tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; tõzegáfonyaszósz (befõtt); virágporkészítmények (élelmiszer); zselatin étkezésre; zselék.
30 Tea, fûszeres mártások; bonbonok (cukorkák); briós; cukrászsütemények; fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt,
jégkrém; gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru); gyümölcsös sütemények, torták; jeges tea; jégfrissítõ italokhoz, ételekhez; jég-

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 06 03103
(220) 2006.09.18.
ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

SKY ART
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); írószerek, csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba).
M 06 03104
(220) 2006.09.18.
ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

QLIGHT
9
Tudományos célra szolgáló, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek;
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mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; villogók (fényjelek).
11 Kerékpárlámpák; izzószálas égõk.

(210) M 06 03111
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)
(554)

(220) 2006.09.18.

(210) M 06 03105
(220) 2006.09.18.
(731) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

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

(511) 33

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

(210) M 06 03112
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)
(554)

(220) 2006.09.18.

(210) M 06 03106
(220) 2006.09.18.
(731) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged
(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, szárazelemek.

(511) 33

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

(210) M 06 03114
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)
(554)

(220) 2006.09.18.

(210) M 06 03107
(220) 2006.09.18.
(731) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged
(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, szárazelemek.

(511) 33

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), vodka.

(210) M 06 03115
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)
(554)

(220) 2006.09.18.

(210) M 06 03108
(220) 2006.09.18.
(731) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 5

Autóillatosító, légfrissítõ készítmények.

(511) 33

M671

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), brandy.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/6
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 06 03338
(220) 2006.10.10.
(731) Microware Hungary Kft., Miskolc (HU)
(546)

(210) M 06 03859
(731) TIFFÁN’S Bt., Villány (HU)
(546)

(511) 42 Internetes szolgáltatások részeként domain regisztrációs
szolgáltatásra korlátozva.

(511) 33

(210) M 06 03340
(220) 2006.10.10.
(731) Szelpo AutoControl Systems Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Trájer Csaba, Székesfehérvári 5. sz. Ügyvédi Iroda,
Székesfehérvár
(541) Szelpo TachoControl Systems
(511) 9
Analóg és/vagy digitális gépjármû menetírók által rögzített
adatok, számítógépes feldolgozására szolgáló szoftverek.
(210) M 06 03422
(220) 2006.10.17.
(731) Wu Yashun, Budapest (HU)
(541) BRENDA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 03388
(220) 2006.10.16.
(731) Ordasi Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) IQ GOLF BALL
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; golflabda;
agyaggalambok (céllövéshez); agyaggalambok (céltárgyak); asztaliteniszhez asztalok; asztalok asztali focihoz; babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; backgammon, trictrac (játékok);
baseballkesztyûk; baseballkesztyûk (játékfelszerelések); bábuk,
marionettek; bélhúrok teniszütõkhöz; biliárdasztalok; biliárddákók; biliárdgolyók; biliárdmandinerek; biliárdmarkerek; bingó
kártyák; bobok.
(210) M 06 03425
(220) 2006.10.17.
(731) Lisantrade Kft., Budapest (HU)
(541) DOUB-LITE
(511) 11 Csillárok, fénycsövek, fénycsövek világításra és azok alkatrészei, ívlámpák, izzószálas égõk, keresõlámpák, zseblámpák, kisülési csövek, elektromosak világításra, lámpaernyõk, lámpaernyõtartók, lámpák, lámpák világításra, lámpák karácsonyfákhoz,
elektromos lámpák, elektromos lámpaüvegek, mennyezetvilágítások, reflektorok, világítóberendezések és -készülékek, villanykörték, elektromos zseblámpák, elektromos égõfejek lámpákhoz,
égõk, kompakt fénycsövek és azok részegységei, alkatrészei.
(210) M 06 03426
(220) 2006.10.17.
(731) Lisantrade Kft., Budapest (HU)
(541) ÉJT NAPPALLÁ TÉVE
(511) 11 Csillárok, fénycsövek, fénycsövek világításra és azok alkatrészei, ívlámpák, izzószálas égõk, keresõlámpák, zseblámpák, kisülési csövek, elektromosak világításra, lámpaernyõk, lámpaernyõtartók, lámpák világításra, lámpák, lámpák világításra karácsonyfákhoz, elektromos lámpák, elektromos lámpaüvegek,
mennyezetvilágítások, reflektorok, világítóberendezések és készülékek, villanykörték, elektromos zseblámpák, elektromos égõfejek lámpákhoz, égõk, kompakt fénycsövek és azok részegységei, alkatrészei.

(220) 2006.11.24.

Minõségi palackos bor.

(210) M 06 03861
(220) 2006.11.24.
(731) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szalai Réka, Dr. Szalai Réka 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 03187
(220) 2006.09.25.
(731) dr. Sipos Balázs Tihamér, Budapest (HU)
(546)
(511) 33 Borok, borpárlatok, pezsgõ, fûszerborok, pálinkák, gyomorkeserûk, whisky, koktélok, párlatok, gyümölcstartalmú alkoholos
italok.
(210) M 06 03302
(220) 2006.10.06.
(731) FINO-FOOD Kft., Kaposvár (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) HUNGARIKA
(511) 29 Tej, tejtermékek; sajtok, sajtkészítmények.
(210) M 06 03303
(220) 2006.10.06.
(731) Pintz György, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) LOTTO
(511) 32 Ásványvizek és egyéb alkoholmentes italok; készítmények
italokhoz, izotóniás és más egészségvédõ hatású italok, amelyek a
32. osztályba tartoznak.
(210) M 06 03666
(220) 2006.11.09.
(731) COLUMBUS Klíma Kereskedelmi és Vagyonkezelõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)
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38 Hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információs szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; hírügynökségek.
42 Mûszaki szolgáltatások; hosting szolgáltatások weboldalakhoz, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(511) 11 Légfertõtlenítõk, léghûtõ berendezések, légszûrõ berendezések, légszûrõk légkondicionáláshoz, légtisztító készülékek és
gépek, hõszivattyúk, klímaberendezések, alkatrészek légkondicionáló berendezésekhez.
(210) M 06 03667
(220) 2006.11.09.
(731) JUSTICE Security Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9

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

M 06 03672
(220) 2006.11.09.
Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

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

Szoftvertermékek.

(210) M 06 03668
(220) 2006.11.09.
(731) Hankook Tire Co., Ltd., Seoul (KR)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) I*PIKE
(511) 12 Gumiabroncsok, tömlõ- és tömlõszelep-védõk, szelepsapkák gépjármûvekhez.
(210) M 06 03669
(220) 2006.11.09.
(731) Hankook Tire Co., Ltd., Seoul (KR)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) I*CEPT
(511) 12 Gumiabroncsok, tömlõ- és tömlõszelep-védõk, szelepsapkák gépjármûvekhez.
(210) M 06 03670
(220) 2006.11.09.
(731) Mobile24 Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; folyóiratok; magazinok.
35 Reklámozás, információk számítógépes adatbázisokba rendezése.
38 Hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információs szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; hírügynökségek.
42 Mûszaki szolgáltatások; hostingszolgáltatások weboldalakhoz, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
(210) M 06 03671
(220) 2006.11.09.
(731) Mobile24 Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; folyóiratok; magazinok.
35 Reklámozás, információk számítógépes adatbázisokba rendezése.

(210) M 06 03677
(220) 2006.11.09.
(731) Obshchestvo s organichennoy otvetstvennostyu „Mezon Griz”,
Kazan Republic of Tatarstan (RU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) AKDOV
(511) 32 Alkoholmentes aperitifek; szénsavas italok; litiumos vizek;
ásványvíz (italok); szódavíz; Selters-víz; ásványvíz; vizek (italok); alkoholmentes koktélok; limonádék; földimogyorótej (alkoholszegény üdítõital); alkoholmentes italok; izotóniás italok; tejsavó alapú italok; alkoholmentes gyümölcslevek; mandulatej (italok); alkoholmentes gyümölcsnektárok; mandulatej; sör; gyömbérrel készült üditõital; gyömbérsör; malátasör; szénsavas italok
készítésére használt tabletták; szasszaparilla (alkoholszegény
ital); limonádészörp; gyümölcsszörpök; paradicsomlé (ital); almaital (alkoholmentes); zöldséglevek (ital); gyümölcslevek; ásványvíz elõállításához alkalmazható készítmények; likõrök készítéséhez alkalmazható készítmények; ásványvizek készítéséhez
alkalmazható készítmények; italok készítéséhez alkalmazható
készítmények; mustok, szõlõmustok (alkoholmentesek); sörcefre; malátacefre; szénsavas italok készítéséhez alkalmazott pasztillák; sörbetek (italokhoz); sörbetek (italokhoz); alkoholmentes
gyümölcsitalok készítéséhez alkalmazott kivonatok; sörkészítéshez alkalmazott kivonatok; italok készítéséhez alkalmazott
eszenciák.
33 Aperitifek; rizspálinka; bor, csiger; whisky; ánizslikõr (anisette); cseresznyepálinka; vodka; gin; emésztést elõsegítõ italok
(likõrök és tömény italok); koktélok; ánizslikõr (anise); curacao;
likõrök; alkoholtartalmú italok (sör kivételével); gyümölcstartalmú alkoholos italok; szeszes italok (italok); égetett szeszes italok;
mézsör (mead); mentalikõr; gyomorkeserû; rum, szaké; almabor;
körtebor; rizsbõl készült alkoholtartalmú ital; alkohol kivonatok;
alkoholtartalmú gyümölcskivonatok; alkoholtartalmú eszenciák.
(210) M 06 03678
(220) 2006.11.09.
(731) Crystal Worldwide Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) CRYSTAL WORLD WIDE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.
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(210) M 06 03679
(220) 2006.11.09.
(731) MasterCard International Incorporated, Purchase,
New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MAESTRO.TÖBB MINT KÉSZPÉNZ
(511) 9
Tudományos célra szolgáló készülékek és berendezések;
mágneses adathordozók, adatrögzítõ lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; számítógéphardverek, számítógépszoftverek és
számítógépes programok; távközlési és elektromos eszközök és
berendezések; számológépek; adatok (beleértve a hang és a kép)
rögzítésére, tárolására és megjelenésére szolgáló berendezések,
mágneses rögzítõeszközök; pénzügyi számlák rögzítésére, ellenõrzésére és elemzésére szolgáló, komplett számítógépes hálózat
segítségével mûködõ berendezések; különösen a helyi és távolsági számítógépes hálózatok fejlesztésére, kezelésére és használatára alkalmazható számítógépes hardver és szoftver; memóriakártyák olvasására és az adatok memóriába való beolvasására alkalmas rendszer, beleértve az integrált áramkörû memóriákat és a
bankkártya-memóriákat; letölthetõ elektronikus kiadványok;
nyomtatóeszközök, beleértve az adatrögzítõ rendszerekhez és
pénzügyi tranzakciós rendszerekhez kapcsolódó nyomtatóeszközöket; bankintézményekben használatos gépek; kódolók és dekódolók; modemek; számítógépes hardverek és szoftverek az elektronikus eszközök segítségével elvégzett fizetési tranzakciók megkönnyítésére; számítógépes hardverek és adatvédelmi szoftverek;
titkosítókulcsok; digitális okiratok; digitális aláírások; az ügyfelek számára megbízható információtárolást, -kinyerést és -továbbítást biztosító számítógépes szoftverek; banki és pénzügyi intézmények; mágneses kódolókártyák és integrált áramkörös csipet
tartalmazó kártyák („smart kártyák”); kódolt biztonsági kártyák;
kódolt biztonsági jellemzõkkel ellátott kódolt kártyák azonosítás
céljára; hologrammal impregnált kártyák; különbözõ típusú banki
hitelkártyák, csipkártyák; „készlet érték” kártyák; elektronikus
adathordozó kártyák; hitelkártyák és kódolt hitelkártyák; különbözõ típusú bankkártyák, beleértve a nyomtatott bankkártyákat,
mágneses memóriával, illetve integrált áramkörû memóriával ellátott bankkártyák; kártyaleolvasók; mágnesesen kódolt kártyaleolvasók; elektronikus adathordozót tartalmazó kártyaleolvasók;
elektronikus titkosítóegységek; a pénzügyi szolgáltatásoknál, a
bankoknál és távközlési iparban alkalmazott számítógépes hardverek, számítógépes terminálok és számítógépes szoftverek; a
„smart” kártyáknak a terminálokkal, illetve a leolvasókkal való
összeköttetést lehetõvé tevõ számítógépes szoftverek; telefonokba és egyéb távközlési eszközökbe beépített számítógépes csipek;
távközlési berendezések; adatátviteli, kijelzõ- és tárolófunkciókra, azonosításra és a pénzügyi és banki szolgáltatásoknál és a
távközlési iparban használt pénzügyi információk hozzáférésére
alkalmazott pénztárgépterminálok és számítógépes szoftverek;
rádiófrekvenciás azonosító berendezések (jeladók); a különbözõ
típusú hitelkártyák és bankkártyák valódiságának megállapítására
szolgáló elektronikus ellenõrzõ berendezések; készpénzadagoló
berendezés; eladóautomata; egyéb számítógépes perifériák és
olyan elektronikus termékek, mint a számológép, zseb rajzolóeszköz, személyi digitális segédeszköz; riasztó vagy fényjelzõ.
36 Pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitelkártyával, bankkártyával és a „készlet érték” bérmentesítõ kártyával kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus fizetési szolgáltatások; telefonhívás segítségével mûködõ bérmentesítési szolgáltatások; készpénzfizetéssel kapcsolatos szolgáltatások; meghatalmazással és teljesítéssel kapcsolatos tranzakciók; a rádiófrekvenciás azonosító berendezés (jeladó) alkalmazásával végrehajtott
hitel- és költségszolgáltatások elõkészítése; utazási biztosítási
szolgáltatások; csekkhitelesítési szolgáltatások; az utazási csekkek és az utazási igérvények (voucher) kiállításával és beváltásával kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi információk terjesztése
számítógépes hálózat alkalmazásával; a fenti szolgáltatásokkal
kapcsolatos tanácsadás.

38 Távközlési szolgáltatások; internet alapú távközlési szolgáltatások; adattovábbítással kapcsolatos szolgáltatások; elektromos
adattovábbítás a teljes adatfelvételi rendszer alkalmazásával, beleértve az internetet is; számítógépben tárolt adatbankból vagy az
internet segítségével történõ adatfelvétellel és adatmegjelenítéssel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus adatfelvétel és adattovábbítás telefonhálózat segítségével; hitel és fizetési tranzakciók lebonyolítása telefon vagy távközlési vonalak alkalmazásával;
elektronikus posta, üzenetek küldése elektronikus módon; rádiószolgáltatások; többfelhasználós rendszer mûködtetése számítógépes hálózat felhasználásával a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információk továbbítására és terjesztésére; számítógépes
adatbázis idõ alapú lízingelése.
(210) M 06 03680
(220) 2006.11.09.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) STADARISP
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; 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 03681
(220) 2006.11.09.
(731) Huang Lu Pin, Budapest (HU)
(541) A-LIST
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 03370
(220) 2006.10.13.
(731) Centrál Ház Ingatlanforgalmi, -Kezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sõléd Tünde, Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 06 03375
(220) 2006.10.13.
(731) Pannonhalmi Fõapátság, Panonhalma (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 30

Ecet.

(210) M 06 03376
(220) 2006.10.13.
(731) Pannonhalmi Fõapátság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(546)

(511) 30
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Ecet.
(210) M 06 03595
(220) 2006.11.03.
(731) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest
(546)

M 06 03377
(220) 2006.10.13.
Jie Te Kft., Budapest (HU)
dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

Max Blue 21
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03380
(220) 2006.10.13.
(731) Kem-Univerzál Kft., Budapest (HU)
(541) KEM-SZIG
(511) 17 Szigetelõanyagok; szigetelõlemezek; szigetelõtapaszok; tömítõanyagok; nedvesség elleni szigetelõanyagok épületekre.
(210) M 06 03438
(220) 2006.08.03.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SÁRGA RTV
(511) 9
Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, 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.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03451
(220) 2006.10.19.
(731) Sinclair Pharmaceuticals Limited (Egyesült Királyság törvényei
szerint bejegyzett cég), Godalming, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) X-KREM
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok a bõr állapotának javulására; gyógyszerészeti készítmények és anyagok a sugárzott bõrgyulladásra.
(210) M 06 03593
(220) 2006.11.03.
(731) Szekrényes András, Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 9
Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; telefon-adókészülékek; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.
(210) M 06 02930
(220) 2006.09.01.
(731) Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30 Kristálycukor, porcukor, kockacukor, sütõcukor, befõzõcukor, nád kockacukor, nád kristálycukor, barnacukor, kandiscukor.
(210) M 06 02934
(220) 2006.09.01.
(731) Vitamór Kft., Mór (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek és
keverékeik, aszalványok, müzlik; zselék, lekvárok (dzsemek);
kompótok, zöldségkonzervek és gyümölcskonzervek, savanyúságok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 06 02937
(220) 2006.09.01.
Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
dr. Flóhr Balázs, Budapest

It’s got2b you!
3
Kozmetikai cikkek, hajápolási készítmények, hajformázó
készítmények, samponok.
M 06 02938
(220) 2006.09.01.
Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
dr. Flóhr Balázs, Budapest

attitude for hair
3
Kozmetikai cikkek, hajápolási készítmények, hajformázó
készítmények, samponok.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

35 Borokkal, pálinkával, égetett szeszes italokkal kapcsolatos
kiskereskedelem, árubemutatók szervezése, egyéb kereskedelmi
ügyletek, reklámozás.
39 Utazások szervezése, turistairodák, látogatások szervezése
turistáknak.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

M 06 02939
(220) 2006.09.01.
Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
dr. Flóhr Balázs, Budapest

It’s got to be got2b.
3
Kozmetikai cikkek, hajápolási készítmények, hajformázó
készítmények, samponok.

(210) M 06 02940
(220) 2006.09.01.
(731) Discovery Communications, Inc. (Delaware államban bejegyzett
cég), Silver Spring, Maryland (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) DISCOVERY HISTORIA
(511) 9
Mûsoros videolemezek és audiovizuális felvételek; mûsoros videoszalagok; mûsoros kompaktlemezek; DVD-k és
CD-ROM-ok.
38 Közlési szolgáltatások, nevezetesen, televízión, mûholdon,
rádiókészülékeken, száloptikán, kábelen, rádión és globális számítógép-hálózaton keresztül történõ audiovizuális mûsorszórás
és tartalomszolgáltatás.
41 Szórakoztatás, audió és videó médián keresztül, nevezetesen, televízión, mûholdon, rádiókészülékeken, száloptikán, kábelen, rádión és globális számítógép-hálózaton keresztül történõ audiovizuális mûsorszórás és tartalomszolgáltatás tekintetében; ezzel kapcsolatos információközlés globális számítógép-hálózaton
keresztül.

(210) M 06 03250
(220) 2006.10.02.
(731) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)
(541) VULCAN
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.
(210) M 06 03251
(220) 2006.10.02.
(731) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)
(541) RED DIAMOND
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.
(210) M 06 03252
(220) 2006.10.02.
(731) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)
(541) SPARKELINA
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(210) M 06 02944
(220) 2006.09.04.
(731) Phan Cuong, Budapest (HU)
(541) NORTHCLIFF
(511) 25 Ruházati cikkek, kalapáruk, cipõk.

(210) M 06 03253
(220) 2006.10.02.
(731) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)
(541) ME
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(210) M 06 02946
(220) 2006.09.04.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
(541) FRUTTINA
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 06 03255
(731) Szûcs István, Mórahalom (HU)
(546)

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

(220) 2006.10.02.

M 06 02953
(220) 2006.09.04.
Gaia Stones Kft., Budapest (HU)
dr. Kocsis Ildikó, Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

Kristályakadémia
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás), egészség (védõ) klubok
(kondicionálás), elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, gyakorlati képzés (szemléltetés), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), könyvkiadás, kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése, levelezõ tanfolyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szövegek
kiadása (nem reklámcélú), versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), élõ elõadások bemutatása.

(210) M 06 02956
(220) 2006.09.04.
(731) Szamler László, Kecskemét (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 33

Borok, pálinkák, égetett szeszes italok.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(210) M 06 03256
(220) 2006.10.02.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég),
Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) COCA-COLA LIGHT PLUS
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz, üdítõitalok.
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(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 06 03610
(220) 2006.11.06.
(731) Fort James Operating Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár
Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ENMOTION
(511) 16 Papírtörülközõk.
21 Papírtörülközõ-adagolók.

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

(210) M 06 03830
(220) 2006.11.23.
(731) ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcsolatos banki szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 03834
(220) 2006.11.23.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 06 03835
(220) 2006.11.23.
(731) Hungary Yuan Hua Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(546)

M 06 03831
(220) 2006.11.23.
Primacom Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

PRIMACOM
35 Állásközvetítõ irodák, árubemutatás, árverés, becslések, értékelések ügyletekben, gyapjúanyagok becslése, reklámdokumentáció rendezése, export-import ügynökségek, fénymásolással
történõ reprodukció, gépírási szolgáltatások, hirdetés, hirdetõügynökségek, import-export ügynökségek, állásközvetítõ irodák,
kereskedelmi információs ügynökségek, kirakatrendezés, konzultációk személyzeti kérdésekben, konzultációk üzletvezetéshez, hirdetõtáblák kölcsönzése, irodai gépek és készülékek kölcsönzése, reklámanyagok kölcsönzése, könyvelés, közönségszolgálat, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, okmányok másolása,
önköltségi, elõállítási ár elemzése, piackutatások, plakáthirdetés,
rádiósreklám, televíziósreklám, reklámanyagok kölcsönzése,
reklámújság, statisztikai tájékoztatás, szakértõi véleménynyújtás
ügyletekben, számlakivonatok, számlák ellenõrzése, személyzeti
kérdésekben konzultációk, tanácsadás az ipari tulajdonjog területén, tanácsadó szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben,
ügyletekkel kapcsolatos tájékoztatások, reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése, tõzsdei
árfolyamjegyzés, üzletvezetésben kisegítés, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás kereskedelmi vagy iparvállalatoknál.
36 Adóügyi becslések, adóügyi szakvélemények, balesetbiztosítás, betegbiztosítás, bankügyletek, mezõgazdasági üzemek bérlete, biztosítási ügynökségek, biztosítások, tõkeelhelyezés, életbiztosítás, értékek letétbe helyezése, értékpapírok letétbe helyezése, fiduciáris szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások (tõkeszolgáltatások), hitel, hitelbehajtó ügynökségek, hitelirodák,
ingatlan haszonbérbe adása, ingatlanok becslése, ingatlanok kezelése, ingatlanügynökségek, jótékony célú gyûjtések, kézi zálogkölcsön folyósítása, cserekompenzációs ügyletek, pénzkölcsön, lakások bérlete, lakásügynökségek, óvadék (garancia), páncélszekrénybe letét, pénzügyi becslések, pénzügyi elemzések,
pénzügyletek, sorsjátékszervezetek, takarékoskodás, tengeri biztosítás, tõkebefektetés, tõkeberuházás, tranzakciók (pénzügyi
ügyletek), tûz elleni biztosítás, utazásicsekk-kibocsátás, ügynöki
munkák, vámügynökségek, valutaügyletek, zálogkölcsön.

(210) M 06 03832
(220) 2006.11.23.
(731) Stylia Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) STYLIA

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03836
(220) 2006.11.23.
(731) Zhao Ming, Budapest (HU)
(541) Skála
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, férfi-, nõi kötöttáru, alsó fehérnemû,
harisnya nagy- és kiskereskedelem; ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk nagy- és kiskereskedelme; textíliák és textiláruk nagy- és kiskereskedelme; ágy- és asztalnemûk nagy- és kiskereskedelme; lakástextíliák, asztalkendõk, asztalterítõk, ágynemûk, ágytakarók,
ágyterítõk, függönyök, mosdókesztyûk, párnahuzatok, poháralátétek, (asztalnemûk), szalvéták, tányéralátétek textilbõl, törülközõk nagy- és kiskereskedelme; bõr és bõrutánzatok, állatbõrök és
irhák, utazótáskák és bõröndök, esernyõk, napernyõk és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok kiskereskedelme;
fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek, szappanok, illatszerek,
illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek kiskereskedelme.
(210) M 06 03837
(220) 2006.11.23.
(731) Zhao Ming, Budapest (HU)
(541) Aranypók
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, férfi-, nõi kötöttáru, alsó fehérnemû,
harisnya nagy- és kiskereskedelme; ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk nagy- és kiskereskedelme; textíliák és textíláruk nagy- és kiskereskedelme; ágy- és asztalnemûk nagy- és kiskereskedelme; lakástextíliák, sztalkendõk, asztalterítõk, ágynemûk, ágytakarók,
ágyterítõk, függönyök, mosdókesztyûk, párnahuzatok, poháralátétek, (asztalnemûk), szalvéták, tányéralátétek textilbõl, törülközõk nagy- és kiskereskedelme; bõr és bõrutánzatok, állatbõrök és
irhák, utazótáskák és bõröndök, esernyõk, napernyõk és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok kiskereskedelme;
fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek, szappanok, illatszerek,
illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek kiskereskedelme.
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(210) M 06 03842
(731) Turcsán Pál, Budapest (HU)
(546)

tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.

(220) 2006.11.23.

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(210) M 06 03065
(220) 2006.09.14.
(731) PERKOVÁTZ Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság, Sopron (HU)
(740) dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; árubemutatás, beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve
szolgáltatások beszerzése mások számára), kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése, kirakatrendezés, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés, internetes kereskedelmi ügyletek, dísznövény-kereskedelem, fenyõfa-kereskedelem.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; áruszállítás és
-tárolás, gépkocsival történõ szállítás, gyorsszolgálat (áru és üzenet továbbítása), hulladék szállítása és tárolása, házhozszállítás.
(210) M 06 03843
(220) 2006.11.23.
(731) Harczi Sándor, Kecskemét (HU); Harczi Edina, Kecskemét (HU)
(541) CONEXIO
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és egyéb gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 03066
(731) Szívbor Kft., Budapest (HU)
(541) Szívbor
(511) 33 Borok.

(220) 2006.09.14.

(210) M 06 03067
(220) 2006.09.14.
(731) Expander-Design Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Úr Attila Bendegúz, Dr. Úr Ügyvédi Iroda, Hajdúszoboszló
(546)

(210) M 06 03060
(220) 2006.09.14.
(731) Peakston Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03070
(220) 2006.09.14.
(731) Fonte Viva Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Kaposvár (HU)
(541) MIRANDELLA
(511) 32 Alkoholmentes italok/ásványvíz.

(210) M 06 03061
(220) 2006.09.14.
(731) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 06 03315
(220) 2006.10.09.
(731) Szekeres Tibor, Lengyeltóti (HU)
(541) VILL-MASTER
(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
(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

(210) M 06 03461
(220) 2006.10.20.
(731) INSTANTWEB Portálszolgáltató és Webfejlesztõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(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.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 03857
(220) 2006.11.24.
(731) Max-Immun Kft., Komárom (HU)
(546)

(511) 5

EXIT SÖRFESZTIVÁL
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03122
(220) 2006.09.19.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

Vitaminkészítmények, immunerõsítõk.

(210) M 06 03131
(220) 2006.09.19.
(731) Építõipari Vállalkozók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 03858
(220) 2006.11.24.
(731) Max-Immun Kft., Komárom (HU)
(546)
(511) 5

M 06 03121
(220) 2006.09.19.
Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Vitaminkészítmények; immunerõsítõk.

(210) M 06 03118
(220) 2006.09.19.
(731) American Life Insurance Company, Wilmington, Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
(541) Jó tanácsok egy életre a legfontosabbakért
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.
(210) M 06 03119
(220) 2006.09.19.
(731) American Life Insurance Company, Wilmington, Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
(541) Élj tovább!
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.
(210) M 06 03120
(220) 2006.09.19.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35
42

Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
Minõség-ellenõrzés; minõségtanúsítvány.

(210) M 06 03123
(220) 2006.09.19.
(731) Budapest Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
(546)

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

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03125
(220) 2006.09.19.
(731) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Budapest Bank Nyrt. Jogi Igazgatósága,
Budapest
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(546)

(210) M 06 03269
(220) 2006.10.03.
(731) ISO IMMO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(541) ISO OXID
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

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

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

M 06 03262
(220) 2006.10.03.
Wiera Internet Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Vetõ Gábor, Strasser Józsa Vetõ Ügyvédi Iroda, Budapest

FRIERA
38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail, faxberendezések
kölcsönzése, faxok továbbítása, hírügynökségek, hozzáférés bitosítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas
hálózatok útján, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés, modemek kölcsönzése, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógépes terminálok közötti összeköttetések, távirati összeköttetések, táviratok küldése, táviratok továbbítása, távírdai szolgáltatások, távkonferencia-szolgáltatások, távközlési berendezések kölcsönzése.

(210) M 06 03263
(220) 2006.10.03.
(731) Baranya-Tégla Ipari és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)
(546)
(511) 19

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

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

Téglák.

M 06 03264
(220) 2006.10.03.
Magyar Kempo Szövetség, Budapest (HU)
dr. Tóth Attila, Dr. Tóth és dr. Vutskits Ügyvédi Iroda, Budapest

HUNGARIAN TOP TEAM GLADIATORS
41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),
egészség (védõ) klubok (kondicionálás), eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, show-mûsorok,
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sport
edzõtábori szolgáltatások, sportversenyek rendezése, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése,
szórakoztatás, testnevelés, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).

M 06 03267
(220) 2006.10.03.
PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
dr. Pap Gergely, Pap és Társai Ügyvédi Iroda, Budaörs

BULDOSER
32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok, szörpök és más készítmények italokhoz, gyümölcsitalok és
gyümölcslevek, sörök.

(210) M 06 03268
(220) 2006.10.03.
(731) ISO IMMO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(541) ISO IMMO
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 06 03272
(220) 2006.10.03.
(731) PROPHARMATECH Egészségügyi és Mûszaki Kutató-fejlesztõ
Kft., Eger (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(541) R47-PROTUMOL
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; 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).
(210) M 06 03274
(220) 2006.10.03.
(731) PROPHARMATECH Egészségügyi és Mûszaki Kutató-fejlesztõ
Kft., Eger (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(541) ROZIM’S PROPHARMATECH
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; 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).
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; kozmetikai kutatás; ipari
elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és
szoftver tervezése és fejlesztése; jogi szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 06 03275
(220) 2006.10.03.
(731) Great Wall Motor Company Limited, Hebei (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 12 Gépkocsik, gépjármûvek, teherautók, egyterûek, sportkocsik, buszok, hajtómûvek szárazföldi gépjármûvekhez, lakókocsik, kárpitok gépjármûvekhez, mentõautók.
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37 Gépjármûvek javítása és szerelése; gépjármûvek szervizelésével, gépjármûvekhez való gáz tankolásával, gépjármûvek tisztításával, kenésével, rozsda elleni kezelésével, fényezésével, mosásával kapcsolatos, gumiabroncsok újrafutózásával kapcsolatos
szolgáltatások.

(210) M 06 03536
(220) 2006.10.27.
(731) LAPKER Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 06 03506
(220) 2006.10.26.
(731) Magyar Paralimpiai Bizottság, Budapest (HU)
(740) Tamás Henriette, Budapest
(546)

(511) 16
41

Újságok, folyóiratok.
Könyv- és folyóirat-kiadás.

(210) M 06 03538
(220) 2006.10.30.
(731) Porphyr-Dolomit AG, Mauren (CH)
(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok.
24

Textíliák, textiláruk.

25

Ruházati cikkek.

35

Reklámozás, irodai munkák.

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

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03228
(220) 2006.09.28.
(731) BIOGAS-FARM Kft., Gödöllõ (HU)
(740) dr. K. Soós Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 03540
(220) 2006.10.30.
(731) Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu „ALMAZ-M”,
Odintsovo, Moscow region (RU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, kozmetikai kendõk; hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; egészségügyi betétek és kendõk; 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 03549
(220) 2006.10.30.
(731) Theodora Közhasznú Alapítvány, Kékkút (HU)
(546)

(210) M 06 03535
(220) 2006.10.30.
(731) Porphyr-Dolomit AG, Mauren (CH)
(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

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

(210) M 06 03550
(220) 2006.10.30.
(731) Theodora Közhasznú Alapítvány, Kékkút (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03687
(220) 2006.11.13.
(731) ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Harányi Ágnes ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 06 03240
(220) 2006.09.29.
(731) Chen Shi Qing Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések; horgászbotok; horgászorsók; horgászzsinórok; horgászcsalik; horgászcsalétkek; kapásérzékelõk;
kapásjelzõk; horgászúszók; merítõzsákok horgászathoz; halhorgok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(210)
(731)
(300)
(740)

(210) M 06 03690
(220) 2006.11.13.
(731) WELL-PRESS Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Miskolc (HU)
(740) dr. Szabó Péter ügyvéd, Budapest
(546)

M 06 03242
(220) 2006.09.29.
Goodbaby Child Products Co., Ltd., Jiangsu Province, P.R. (CN)
5357519
2006.05.18. CN
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás.
(210) M 06 03694
(220) 2006.11.13.
(731) Lin Yun Feng, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács P. Zoltán, Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül különösen
dzsekik, felsõruházat, ingek, kabátok, melegítõk, nadrágok, pólók, pulóverek, sapkák, sportcipõk, sporttrikók, tornacipõk, zoknik.
(210) M 06 03239
(220) 2006.09.29.
(731) Weller András, Badacsonytomaj (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest

(511) 12 Sportbabakocsik; kézikocsik; gyermekkocsik; gyermekülés
jármûvekbe; védõtetõk gyermekkocsikhoz; kerékpárok; triciklik;
kerekes székek; rollátorok; elektromos jármûvek; motorbiciklik;
kétkerekû kézikocsik, targoncák; abroncsok jármûvekhez; kerékpárpumpák; biztonsági gyermekülések szárazföldi, légi, és vízi
jármûvekhez beleértve ezek alkotórészeit is; speciális jármû mozgássérültek részére, nem mechanikusan hajtott; utánfutók; pótkocsik, nyerges vontatók.
(210) M 06 03405
(220) 2006.10.17.
(731) Okker Kereskedõház Kft., Veszprém (HU)
(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
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(546)

(210) M 06 03415
(220) 2006.10.17.
(731) Nagy Róbert, Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(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.

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

(210) M 06 03416
(220) 2006.10.17.
(731) ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Pártos Rita Réka, Nagyigmánd
(546)

M 06 02960
(220) 2006.09.05.
Közösség a Születés Méltóságáért, Budapest (HU)
dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

HOLDNÕVÉR
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása, konferenciák szervezése
és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
oktatás, oktatási tárgyú információk, online elérhetõ elektronikus
publikációk (nem letölthetõk), szórakoztatás.
44 Egészségügyi szolgáltatások, szülésznõ szolgáltatásai, bába
szolgáltatásai, pszichológus szolgáltatásai, életvezetési tanácsadás.

(210) M 06 02968
(731) OTAM Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.09.05.

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 03178
(220) 2006.09.22.
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ROSSZCSONT
(511) 29 Tej, tejpor,ízesített aludttej és habos tejtermékek; tejtermékek, nevezetesen tejdesszertek, joghurtok, ivójoghurtok, habok,
krémek, krémpudingok, friss krém, vaj, sajtkrémek, sajtok, érett
sajtok, lágy érett sajtok, friss sajtok és pácolt sajtok, lágy fehérsajt,
natúr vagy aromás friss sajtok paszta vagy folyadék formájában;
fõleg tejet és tejtermékeket tartalmazó italok, tejitalok, fõleg tejet,
de gyümölcsöt is tartalmazó tejitalok; natúr vagy ízesített erjesztett tejtermékek.
30 Kávé, tea, kakakó, csokoládé, kávéval készített italok, kakaóval készített italok, csokoládéval készített italok, cukor, rizs,
puffasztott rizs, tápióka; liszt, lepények és piték (édes vagy sós),
pizzák; natúr, ízesített és/vagy töltött tészták, gabonakészítmények, gabonakészítmények reggelihez; fõleg tésztából készített
készételek; fõleg tésztát tartalmazó készételek; kenyér, kétszersült, kekszek (édes és sós), ostyák, palacsinták, sütemények, édes
tészták; ezek készülhetnek natúr és/vagy töltött és/vagy ízesített
formában; sült tésztából készült sós vagy édes koktélkekszek, vegyes kekszek vagy vegyes sütemények; torták, fagylaltok, fõleg
joghurtot tartalmazó fagylaltok, jégkrémek, sörbetek (étkezési
jég), fagyasztott joghurtok.

(511) 31 Tápanyagok állatok számára, mezõgazdasági termékek;
ehetõ rágcsálnivalók állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; italok kedvtelésbõl
tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; kutyaeledelek
(kekszfélék); madáreledelek; táplálék kedvtelésbõl tartott állatoknak; táplálékok állatoknak; tenyészállat-állomány; termékek
állati alomhoz; állatkerti állatok; állatok (élõ).
35 Reklámtevékenység; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; televíziós reklámozás; eladási propaganda (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése.
44 Állatgyógyászati szolgáltatások; állatkozmetika; állatok
ápolása; állattenyésztés.
(210) M 06 03017
(220) 2006.09.11.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

32 Szénsavmentes vagy szénsavas vizek (ásványvizek vagy
nem ásványvizek), gyümölcs- és zöldséglevek, gyümölcs- és
zöldségitalok, limonádék, szódavizek, gyömbérsör, sörbet, italok, italkészítmények, szörpök italok készítésére, alkoholmentes
gyümölcs- és zöldségsûrítmények, alkoholmentes tejes erjesztett
adalékokat tartalmazó italok.

(210) M 06 02959
(220) 2006.09.05.
(731) Taxi 4 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 30
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tások, elemzések tanulmányok, szakértõi vélemények készítése,
pályázatok figyelése, pályázati tevékenységek támogatása, pályázati tanácsadás, pályázatok meghirdetése, pályázatok véleményezése, szakmai pályázatok kiírása, lebonyolítása és azokkal kapcsolatos minden tevékenység elvégzése; szakmai érdekképviselet.

(210) M 06 03019
(220) 2006.09.11.
(731) SZAMOS Cipõipari Kft., Csenger (HU)
(740) dr. Szatmári Lajos, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 03283
(220) 2006.10.04.
(731) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 25 Cipõk, magas szárú cipõk; lábbelik, magas szárú lábbelik;
papucsok; sárcipõk; sportcipõk, sportlábbeli; szandálok; tornacipõk.
(210) M 06 03020
(220) 2006.09.11.
(731) THERMAL KOZMETIKAI Kft., Izsák (HU)
(546)

(511) 29

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek; masszázskrémek, testápolók, kéz-, láb- és körömápoló készítmények, tusfürdõk, habfürdõk, arc- és testpakolások és maszkok, arc- és szemkörnyék ápoló
krémek, ajakápoló készítmények; hajmosó és hajápoló termékek;
fogkrémek.

Mozzarella sajtok.

(210) M 06 03284
(220) 2006.10.04.
(731) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 03282
(220) 2006.10.04.
(731) Magyar Jogtanácsosi Szövetség, Budapest (HU)
(546)

(511) 29

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; jogi célú tájékoztatási, reklám-, propaganda- és marketingtevékenység; reklámanyagok (prospektusok,
nyomtatványok) terjesztése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
segítségnyújtás gazdasági társaságok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; piaci tanulmányok készítése; statisztikai
információnyújtás.
41 Oktatás; oktatási tárgyú információk; szakmai továbbképzés; szakmai konzultáció; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és tervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; nemzetközi kapcsolatok szervezése;
szakmai kiállítások szervezése; lapkiadás, könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.
42 Jogi szolgáltatások; jogi és tudományos kutatás; jogi, iparjogvédelmi és szerzõi jogi tanácsadás; ezen szakterületeken kuta-

Mozzarella sajtok.

(210) M 06 03419
(220) 2006.10.17.
(731) Napfolt Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) TEVECLUB
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, 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;
csokoládé; italporok.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; italporok.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

M 06 03420
(220) 2006.10.17.
Mathiász Gábor, Budapest (HU)
dr. Erdélyi János, dr. Erdélyi János Ügyvédi Iroda, Budapest

MATHIÁSZ
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 03427
(220) 2006.10.17.
(731) Krandi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, dohányzással kapcsolatos cikkek, öngyújtók, gyufák.

(210) M 06 03475
(220) 2006.10.24.
(731) Power Plate International Limited, London (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MY POWER PLATE
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek.
28 Más osztályba nem tartozó sport-, testépítõ- (bodybuilding)
és testnevelési felszerelések.

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

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

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

(210) M 06 03980
(220) 2006.12.07.
(731) HOPI Hungária Logisztikai Kft., Gyál (HU)
(740) dr. Czifra Péter, Czifra & Neményi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

M 06 03429
(220) 2006.10.18.
Yin Hong Xiao, Budapest (HU)
Kissné Meggyesi Zita, Budapest

MISS FREE
25

Ruha, lábbeli.
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

M 06 03431
(220) 2006.10.18.
ASIX Distribution Kft., Budapest (HU)
dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

TOP CHEF Kis Kerék
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 03839
(220) 2006.11.23.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest
(546)

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

(210) M 06 03467
(220) 2006.10.20.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,
Delaware (US)
(300) 2419979
2006.04.21. GB

(210) M 06 03979
(220) 2006.12.07.
(731) Szilintex Rehabilitációs Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Szolnok (HU)
(740) dr. Miklósvári György, Miklósvári Ügyvédi Iroda, Pomáz
(541) AQUA-STOP W
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok, trágyák, vegyi tûzoltó szerek, fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények, élelmiszerek tartósítására szolgáló
vegyi anyagok, cserzõanyagok, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.

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

M 06 03984
(220) 2006.12.07.
Bányász Rita, Keszthely (HU); Kovács Piroska, Gyenesdiás (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

GRACIA PACK
5

Higiéniai termékek, higiéniai tárolók.

(210) M 06 03926
(220) 2006.12.01.
(731) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
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(541) CoolCheck
(511) 42 Minõség-ellenõrzés, elsõsorban gépjármûvekben lévõ fagyálló folyadék állapotának felmérése, ellenõrzése, kiértékelése.

(546)

(210) M 07 01693
(220) 2007.05.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) TAMSOPROST
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01694
(220) 2007.05.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DUAMILD
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(511) 33

Körtepálinka.
(210) M 07 01695
(220) 2007.05.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 03927
(220) 2006.12.01.
(731) Országos Party7 Kft., Miskolc (HU)
(546)

(511) 16

(511) 5

(210) M 07 01696
(220) 2007.05.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

Programmagazin.

(210) M 06 04227
(220) 2002.12.20.
(731) Aldata Solution Oyj (a Public Limited Company), Vantaa (FI)
(740) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ALDATA RETAIL SOLUTIONS
(511) 9
Számítógépszoftverek kiskereskedelmi és logisztikai adminisztráció céljára.
35

Számítógépszoftverek értékesítése.

42

Számítógépszoftverek tervezése és fejlesztése.

(210) M 07 01556
(220) 2007.04.21.
(731) Varga István 50%, Budapest (HU);
Varga Lilla Enikõ 25%, Budapest (HU);
Varga Istvánné 25%, Budapest (HU)
(541) ARSAD La Véritable Eau d’Arquebusade

Gyógyszerkészítmények.

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01710
(220) 2007.05.08.
(731) Vita Juice Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

de

FABRE & BOUET
(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).
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 07 01605
(220) 2007.04.25.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(210) M 07 00886
(220) 2007.03.19.
(731) Andrew Meering, Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi 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 szoftver tervezése és
fejlesztése.
(210) M 07 01108
(220) 2007.04.02.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen
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(541) ANASTROMATÁZ
(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)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai
cikkek, ideértve különösen ceruzák, tollak (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, különösen ingek, pólók, mellények, boxeralsók; cipõk; kalapáruk (kalapok, sapkák).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ideértve különösen információk és
adatok gyûjtését, tárolását, elemzését és helyreállítását, információk és adatok számítógépes adatbázisokba rendezését, szerkesztését, számítógépes nyilvántartások kezelését.
38 Távközlés, különösen hozzáférés biztosítása számítógépes
világhálóhoz és más elektronikus kommunikációs hálózatokhoz,
extranethez, kereskedelmi tranzakciók bonyolítása elektronikus
kommunikációs hálózatokon keresztül, levelek, képek és üzenetek elektronikus továbbítása/átvitele (elektronikus levelezés,
e-mail) és munkacsoport-kommunikációs szolgáltatások nyújtása, internet-szolgáltatások, adatok és információk átvitele, továbbítása és terjesztése számítógépi hálózatok és internet által.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver
és szoftver fejlesztése és tervezése, különösen weboldalak alkotása és fenntartása mások számára, hostingszolgáltatások weboldalakhoz, számítógépprogramok kidolgozása és korszerûsítése,
programozás; elemzõ és kutató szolgáltatások távközlés, kommunikáció és a számítástechnika területén.

M 07 01110
(220) 2007.04.02.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

EUPERM
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).
M 07 01111
(220) 2007.04.02.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

PERMEABIN
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 02602
(220) 2006.07.27.
(731) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(210) M 07 00861
(220) 2007.03.14.
(731) Romitelli Valeriano, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 01392
(220) 2006.04.24.
(731) Digital Playground Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Molnár Alexandra, Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) myVIP
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; 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, ideértve
különösen könyvek (azon belül is számítógépi tárgyú könyvek),
kézikönyvek, brosúrák, üdvözlõlapok, noteszek, jegyzettömbök,
címkék, matricák, öntapadós cédulák; könyvkötészeti anyagok;

(511) 29

Hús, baromfi- és húskivonatok.

(210) M 06 03113
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)
(546)

(511) 35
40

(220) 2006.09.18.

Reklám, kereskedelem, adminisztráció, irodai munka.
Anyagmegmunkálás.

(210) M 06 03534
(220) 2006.10.30.
(731) Mirbesz Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
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(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 07 01261
(220) 2007.04.18.
(731) Domokos Gábor, Budapest (HU); Várkonyi Péter, Budaörs (HU)
(546)

(210) M 07 01338
(220) 2007.04.18.
(731) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)
(541) DOCEGIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(511) 14
28

Dísztárgyak, ékszerek.
Játékok, játékszerek.

A rovat 286 db közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek

(111) 166.066
(151) 2007.05.04.
(210) M 00 03712
(220) 2000.07.13.
(732) Yakira L.L.C. (New Jersey állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), South River, New Jersey (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) ECKO UNLTD.
(511) 9
Szemüvegek, szemüvegtartók, szemüvegláncok, szemüvegkeretek, szemüveglencsék, napszemüvegek, napszemüvegtartók, napszemüveglencsék és egyéb szemhez használatos termékek, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.
14 Ékszerek és idõjelzõk.
18 Bõröndök és sporttáskák.
25 Ruházati cikkek és fejrevalók.
(111)
(210)
(732)
(740)

172.471
(151) 2005.09.27.
M 00 04998
(220) 2000.09.21.
Várkonyi György, Budapest (HU)
dr. Ivanovits Andrea ügyvéd, Ivanovits és Kiss Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 182.378
(151) 2007.03.07.
(210) M 03 05533
(220) 2003.12.18.
(732) Nord Gate Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság, Miskolc (HU)
(740) dr. Balázs Tamás ügyvéd, Balázs & Holló Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) NG PROJECT
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység (kivéve bányászati szolgáltatások, beleértve a kõolajjal kapcsolatos szolgáltatásokat); ipari
elemzõ és kutató szolgáltatások (kivéve bányászati szolgáltatások, beleértve a kõolajjal kapcsolatos szolgáltatásokat); számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés, jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

182.890
(151) 2006.01.11.
M 04 01530
(220) 2004.04.02.
Pannonhalmi Fõapátság, Pannonhalma (HU)
Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9
Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok, DVD-k, számítógépi programok, számítástechnikai adathordozók.
14 Nemesfémbõl készült vagy ezekkel bevont kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
16 Könyvek, folyóiratok, ismertetõ füzetek, prospektusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, levélpapírok, borítékok,
poszterek, naptárak, fényképek; tollak, bélyegzõk, kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak papírmaséból; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
19 Kõbõl vagy márványból készült kegytárgyak, szobrocskák,
valamint ajándék- és dísztárgyak.
20 Fából, gipszbõl, viaszból vagy mûanyagból készült kegytárgyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
21 Üvegbõl, porcelánból vagy kerámiából készült kegytárgyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
(111) 183.390
(151) 2006.01.12.
(210) M 03 03495
(220) 2003.08.22.
(732) Péceli Tamás, Császártöltés (HU)
(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények
italokhoz.
(111) 183.595
(151) 2006.02.09.
(210) M 04 00290
(220) 2004.01.22.
(732) Salvus Gyógy- és Ásványvíz Termelõ, Feldolgozó
és Értékesítõ Kft., Pilisszentiván (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) SALVUS
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Ásványvizek gyógyászati használatra.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

184.314
(151) 2006.05.03.
M 03 01822
(220) 2003.04.28.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

Enteriõr
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) 185.897
(151) 2007.05.03.
(210) M 04 04415
(220) 2004.11.03.
(732) Komel Elektronikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 188.327
(151) 2007.01.23.
(210) M 02 05332
(220) 2002.11.22.
(732) ifj. Varga István, Budapest (HU)
(546)

Jogi szolgáltatás, számítógépes programozás.
Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 188.344
(151) 2007.01.25.
(210) M 04 01709
(220) 2004.04.15.
(732) SZIGET INVEST Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Mátyás Péter, Mátyás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Számítógépek.

186.362
M 04 03849
Varga Ferenc, Budapest (HU)

(151) 2006.09.28.
(220) 2004.09.15.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

INSTOREMEDIA
35

(511) 42
43

Reklám.

187.567
(151) 2007.02.22.
M 04 03969
(220) 2004.09.27.
BodyForm Kft., Páty (HU)
Derzsi Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi
Ügyvivõi Iroda, Budapest

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

(554)

188.595
M 05 00324
EGZO Kft., Budapest (HU)

REKLÁMTORTA
41 Reklám kulturális televíziós magazinmûsor készítése és bemutatása, a reklámmûfaj szociokulturális és gazdasági aspektusainak bemutatása, oknyomozás, tényfeltárás, szórakoztatás.

(111) 188.719
(210) M 05 00603
(732) Li Wei, Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati használatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájában.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.861
(151) 2006.12.20.
M 04 02724
(220) 2004.06.16.
Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(151) 2007.02.08.
(220) 2005.01.24.

(511) 24
25

(151) 2007.02.19.
(220) 2005.02.14.

Ágynemû, asztalterítõ, textíliák és textiláruk.
Ruha, cipõ.

(111) 188.731
(151) 2007.02.20.
(210) M 05 01932
(220) 2005.06.03.
(732) NVN GROUP Navinet Bt., Budapest (HU)
(546)

HELYSZÍNELÕK
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek (televíziós szórakoztatás, televízió-mûsorok készítése).

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

(511) 16 Nyomdaipari termékek, papíripari cikkek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, különösen szolgáltatások, termékek reklámozása.
38 Távközlés.
41 Kiadói tevékenység, telefonkönyvek, szolgáltatásokat felsoroló tematikus kiadványok megjelentetése.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások, különösen interneten keresztül nyújtott szolgáltatások; elektronikus
internetes szolgáltatás, internetes címjegyzék és interneten keresztül történõ tudakozószolgáltatás.

(111) 188.808
(151) 2007.03.01.
(210) M 05 02695
(220) 2005.08.17.
(732) Fullér Ferenc, Szigetszentmiklós (HU)
(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi implantátumok és azok behelyezõ mûszerei.
40 Különbözõ anyagok mechanikai megmunkálása, felületkezelése.
41 Szakmai képzés.
42 Tudományos kutatások.
44 Orvosi szolgáltatás gyártott termékek bemutatása és egyben
betegellátás.

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

189.062
(151) 2007.03.29.
M 06 00974
(220) 2006.03.22.
INGLOBE Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) INGLOBE
(511) 5
Termékek és egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; szilikon alapú füllenyomatanyag.
10 Orvosi eszközök, úgymint hallókészülékek és füllenyomatok, mûszemek és orvosi felszerelések, orvosi készülékek és berendezések; tisztítóspray-k és tisztítókendõk hallókészülékekhez;
tisztító- és szárítótégelyek.

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

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

189.063
(151) 2007.03.29.
M 06 00280
(220) 2004.07.13.
Ahlers AG., Herford (DE)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 189.066
(151) 2007.03.29.
(210) M 06 00646
(220) 2006.02.23.
(732) DigiTerra Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(541) DigiTerra
(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)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(300)
(740)
(546)

Pionier
25

(546)

Ruházati cikkek.

189.068
(151) 2007.03.29.
M 06 00954
(220) 2006.03.22.
Mille és Ajtómentõ Kft., Budapest (HU)
dr. Mohácsy Lénárd ügyvéd, Gyõr

AJTÓMENTÕ
37
45

Biztonsági zárak javítása.
Biztonsági zárak kinyitása.

189.069
(151) 2007.03.29.
M 06 00024
(220) 2006.01.04.
KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
430.393
2005.10.07. CZ
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

189.064
(151) 2007.03.29.
M 06 00975
(220) 2006.03.22.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) TÚRÓROPPANCS
(511) 29 Túró és túrót tartalmazó tejtermékek.

(111) 189.065
(151) 2007.03.29.
(210) M 06 00479
(220) 2006.02.10.
(732) Magyar Közületi Internettudakozó és Telefonkönyvkiadó
Kft., Budapest (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez; ízesítõöntetek, aromák; 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 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(111) 189.070
(151) 2007.03.29.
(210) M 06 00472
(220) 2006.02.10.
(732) SMP Hungary Sportrendezvény Szervezõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Tamás, Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 33
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 189.071
(151) 2007.03.29.
(210) M 06 00649
(220) 2006.02.23.
(732) Quo Vadis Consult Szolgáltató Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Õri Gábor, Õri Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Pálinkák (sörök kivételével).

(111) 189.074
(151) 2007.03.29.
(210) M 06 00647
(220) 2006.02.23.
(732) KEMI-BA(U)RCS Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Barcs (HU)
(740) dr. Kovács Attila, Kovács, Réti, Szegheõ Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

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

(111) 189.075
(151) 2007.03.29.
(210) M 06 00475
(220) 2006.02.10.
(732) JZJ Vendéglátó, Szolgáltató, Kereskedelmi és Kulturális Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván
(546)

(111) 189.072
(151) 2007.03.29.
(210) M 06 00960
(220) 2006.03.22.
(732) Royal Cleaning Ruhatisztító Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rostás Imre ügyvéd, Budapest
(546)
(511) 43
(111)
(210)
(732)
(740)
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelés; fehérnemû mosása; fehérnemû
vasalása; fehérnemû-tisztítás; fertõtlenítés; mosodák; pelenkamosás; ruhagõzölés, vasalás; ruhajavítás; ruhanemûk tisztítása;
ruhák felujítása; ruhák kitömése; stoppolás (ruhajavítás); szõrmék karbantartása tisztítása és javítása; tisztítógépek kölcsönzése; vegytisztítás.
40 Anyagmegmunkálás; festési szolgáltatások; kalanderezés,
mángorlás (textilanyagoknál); kelmefestés; ruhaanyagok gyûrésállóvá tétele; ruhaanyagok tûzállóvá tétele; ruhavarrás; ruhák átalakítása; ruhák elõzsugorítása, beavatása; steppelés, tûzés; szabás, szabászati szolgáltatások; szõrme fényesítése; szõrme moly
elleni kezelése; szõrme présfényezése; szõrmebundák egyedi fazonigazítása; szõrmefestés; szûcsmunkák; textilanyagok fehérítése; textilanyagok kezelése; textilanyagok kikészítése, appretúrája; textilanyagok molymentesítése; textilfestés; textília impregnálása, vízhatlanná tétele.
(111) 189.073
(151) 2007.03.29.
(210) M 05 00217
(220) 2005.01.17.
(732) dr. Oroszné dr. Prekop Erzsébet, Miskolc (HU)

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

189.076
(151) 2007.03.29.
M 06 00976
(220) 2006.03.22.
SOS Kinderdorf, Inssbruck (AT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) SOS-GYERMEKFALU
(511) 16 Nyomtatott anyagok, prospektusok, brosúrák, poszterek, ragasztócímkék (irodaszer), könyvek, magazinok, naptárak, kártyák.
36 Anyagi eszközök és adományok gyûjtése gyermekeket és fiatalokat támogató és gondozó intézmények javára.
41 Gyermekek és fiatalok nevelése és szakmai képzése.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.077
(151) 2007.03.29.
M 06 00279
(220) 2006.01.30.
PROTFILT Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) PROTFILT
(511) 11 Vízszolgáltató berendezések; szûrõk (háztartási vagy ipari
berendezések részére); szûrõk ivóvízhez; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízszûrõ berendezések.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

11 Kazánok és radiátorok és egyéb fûtõberendezések.
35 Villamosenergia-kereskedelem; gépjármû és gépjármûalkatrész-kereskedelem; bútor, valamint elektromos és nem elektromos háztartásicikk-kiskereskedelem; valamint egyéb kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák beleértve az információk/adatok számítógépes adatbázisokba rendezését és szerkesztését, valamint adatbanki tevékenységet; üzletszervezési, üzletviteli és üzletvezetési tanácsadás; könyvelési,
könyvvizsgálati és adószakértõi tevékenység, valamint máshova
nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatások.
36 Pénzügyi lízing és egyéb hitelügyletek; ingatlanügyletek;
egészségbiztosítás.
37 Építkezés beleértve az építésieszköz-kölcsönzést is személyzettel vagy a nélkül; javítás beleértve a gépjármû-karbantartást és -javítást, továbbá elektromos háztartási cikk, irodai gép és
számítógép karbantartása és javítása, szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Villamosenergia-szállítás és -elosztás; szárazföldi személyés közúti teherszállítás; tárolás és raktározás; valamint hulladék
(beleértve a szennyvizet is) gyûjtése, szállítása és tárolása.
40 Villamosenergia-termelés; nyomdai szolgáltatások beleértve a könyvkötészetet és egyéb befejezõ mûveleteket is; hulladék
(beleértve a szennyvizet is) kezelése és a hulladékból anyagában
hasznosítható anyagok kivonása; szennyezõdésmentesítés.
41 Könyvkiadás és egyéb kiadványok kiadása; szakmai képzés; fényképészet; sportlétesítmények üzemeltetése; sporttevékenységek, valamint szabadidõs tevékenységek és szolgáltatások
nyújtása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói, tervezõi és fejlesztõ tevékenység; ipari elemzõ-, kutató- és vizsgálati szolgáltatások; mérnöki szakértõi tevékenység
és szaktanácsadás; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés, -fejlesztés és szaktanácsadás, valamint egyéb számítástechnikai tevékenység és szolgáltatások beleértve a számítógépprogramok kidolgozását, kiadását, sokszorosítását, korszerûsítését és
fenntartását, valamint a számítógépes adathordozó sokszorosítást
is.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállásadás.

189.078
(151) 2007.03.29.
M 06 00958
(220) 2006.03.22.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

SPAR City
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
189.079
(151) 2007.03.29.
M 06 00977
(220) 2006.03.22.
PHARMAHERB Kft., Bükkszentkereszt (HU)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények és diétás anyagok gyógyászati használatra; gyógynövények; gyógyteák.
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek); élelmiszerek, élelmiszer-kiegészítõk.
30 Tea, tea alapú italok.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.081
(151) 2007.03.29.
M 06 00480
(220) 2006.02.10.
Vino Gusto Kft., Budapest (HU)

MISS NUSS
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;
amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények;
aprósütemény; teasütemény; aprósütemények; aromák, az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével;
aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; babliszt; bonbonok (cukorkák); bors; briós; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips (gabonakészítmény); chow-chow (ízesítõszer); chutney [fûszeres ízesítõ];
cikória (pótkávé); cukor.

(111) 189.082
(151) 2007.03.29.
(210) M 06 00294
(220) 2006.01.30.
(732) Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

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

189.083
(151) 2007.03.29.
M 06 00290
(220) 2006.01.30.
BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

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

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

(511) 6
Fém építõanyagok és fémszerkezetek; csapok és szelepek.
7
Szivattyúk és kompresszorok; csapok és szelepek (mint géprészek).
9
Villamos energia vezetésére, elosztására, kapcsolására, átalakítására, tárolására szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; mérõmûszerek, ipari, híradástechnikai termékek és ipari folyamatirányító rendszerek.

189.084
(151) 2007.03.29.
M 06 00282
(220) 2006.01.30.
Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
Kuráth Gabriella, Pécs

(511) 41

Oktatás.

(111) 189.085
(151) 2007.03.29.
(210) M 06 00284
(220) 2006.01.30.
(732) Panyolai Szilvórium Kft., Panyola (HU)
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(111) 189.090
(151) 2007.03.29.
(210) M 06 00952
(220) 2006.03.22.
(732) Elektro Profi ’96 Mûszaki Kft., Budapest (HU)
(546)

(546)

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

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

189.086
(151) 2007.03.29.
M 06 00278
(220) 2006.01.30.
KIPPER Hidraulika Kft., Csömör (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások számára).
36 Bérházak kezelése; ingatlankezelés; irodák [ingatlanok]
bérlete.
39 Áruk raktározása; áruszállítás; raktárbérlet; raktározás, tárolás.
40 Információ anyagkezelésrõl.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 37 Javítás, szerelési szolgáltatások; hidraulika javítása, szerelése, karbantartása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

189.087
(151) 2007.03.29.
M 06 00955
(220) 2006.03.22.
Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU)
dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

Pálinkárium üzletlánc
33 Pálinkák, szeszes italok, égetett szeszes italok, alkoholos
gyümölcskivonatok, aperitifek.
35 Kereskedelmi szolgáltatások, kereskedelmi kiállítások és
vásárok szervezése, reklámozás, árubemutatás, áruminták terjesztése.
41 Szabadidõs szolgáltatások nyújtása.
43 Vendéglátás.

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

Biztonsági zárak javítása.
Biztonsági zárak kinyitása.

189.089
(151) 2007.03.29.
M 06 00481
(220) 2006.02.10.
ParfumPoint Kft., Budapest (HU)
dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

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

FITOVET
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).
189.092
(151) 2007.03.29.
M 06 00149
(220) 2006.01.17.
INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt., Budaörs (HU)
dr. Dobó Géza, Dobó Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 38
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.088
(151) 2007.03.29.
M 06 00953
(220) 2006.03.22.
MILLE és AJTÓMENTÕ Kft., Budapest (HU)
dr. Mohácsy Lénárd ügyvéd, Gyõr

(511) 37
45

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

189.091
(151) 2007.03.29.
M 06 00471
(220) 2006.02.10.
dr. Varga József, Budapest (HU)

Távközlés.

189.218
(151) 2007.04.05.
M 06 00813
(220) 2006.03.09.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest

(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok, jeges kávé, kávépótlók, kávépótló kivonat, kávépótló alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok, csokoládé, csokoládétermékek,
csokoládé alapú készítmények és italok, cukorkaáruk, édességek,
cukorkák; cukor; rágógumi, természetes édesítõk; pékáruk, kenyér, élesztõ, sütemények; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramella, pudingok; jégkrém, fagylalt,
gyümölcsfagylaltok, sörbet (fagylalt), fagyasztott édességek, fagyasztott sütemények, jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok, keverékek jégkrém és/vagy gyümölcsfagylaltok és/vagy sörbet és/vagy fagyasztott édességek és/vagy fagyasztott sütemények és/vagy jégkrém és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez, méz és
mézpótlók; gabonapelyhek, müzli, kukoricapehely, gabonape-
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lamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berendezések, video berendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

hely-szeletek, fogyasztásra kész gabonapehely, gabonakészítmények, rizs, tészták, galuska; rizs, liszt vagy gabona alapú ételkészítmények, fogyasztásra kész állapotban is; pizzák; szendvicsek;
tápláló tésztakeverékek és sütésre kész tésztakészítmények; szószok, szójaszósz, ketchup, ízesítõ és fûszertermékek ételekhez,
ehetõ fûszerek, fûszerek, salátaöntetek, majonéz, mustár, ecet.
(111) 189.219
(151) 2007.04.05.
(210) M 06 00814
(220) 2006.03.09.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU);
Poller György, Pécsvárad (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(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; 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 reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 189.220
(151) 2007.04.05.
(210) M 06 00815
(220) 2006.03.09.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU);
Poller György, Pécsvárad (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; 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, va-

189.221
(151) 2007.04.05.
M 06 00978
(220) 2006.03.23.
A&H Fashion Kft., Budapest (HU)
dr. Roósz Barbara, Madej és Roósz Ügyvédi Iroda, Budapest

(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, 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.
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.
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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.222
(151) 2007.04.05.
M 06 00980
(220) 2006.03.23.
Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)
dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 189.223
(151) 2007.04.05.
(210) M 06 00982
(220) 2006.03.23.
(732) PRO-WIDE Rendezvényügynökség Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 189.224
(151) 2007.04.05.
(210) M 06 00983
(220) 2006.03.23.
(732) LINE DESIGN Kft., Budapest (HU)
(546)

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

(111) 189.225
(151) 2007.04.05.
(210) M 06 00985
(220) 2006.03.23.
(732) OXIGÉN Kulturális, Szabadidõ és Sportklub, Debrecen (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
189.227
(151) 2007.04.05.
M 06 00816
(220) 2006.03.09.
ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) ALANERV
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás készítmények gyógyászati használatra.
(111) 189.228
(151) 2007.04.05.
(210) M 04 01522
(220) 2004.04.02.
(732) EUROMAGNET Porkohászati, Termelõ és Kereskedelmi
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zoltán Gábor, Zoltán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) EUROMAGNET
(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;

189.229
(151) 2007.04.05.
M 06 00821
(220) 2006.03.09.
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

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

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

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

nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari termékek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

189.230
(151) 2007.04.05.
M 06 00822
(220) 2006.03.09.
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) APRISTAD
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; anyagok fogak tömésére, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.
(111) 189.231
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00823
(220) 2006.03.09.
(732) Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC (Delaware
állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Foster City,
California (US)
(300) 78/715,032
2005.09.16. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) STRIVIST
(511) 5
Vírusellenes gyógyszerészeti készítmények HIV-megbetegedés kezelésére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

189.232
(151) 2007.04.05.
M 06 00981
(220) 2006.03.23.
MISS ELI Kft., Budapest (HU)
Posztolova Iva Nikolova, Budapest

HEAVEN
3

Mûköröm, mûkörömragasztó.

189.234
(151) 2007.04.05.
M 04 00276
(220) 2004.01.21.
Karácsonyi Attila, Pécs (HU)
dr. Rákosy Lajos, Dr. Rákosy Lajos Ügyvédi Iroda, Pécs

Muff
32

Gyömbérsör, malátasör, sörbetek, sörök, szénsavas italok.

189.235
(151) 2007.04.05.
M 04 00752
(220) 2004.02.20.
UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PINK FRESH
(511) 3
Detergensek; készítmények és anyagok mosodai célokra;
szövetkikészítõ készítmények; fehérítõszerek; tisztító-, fényesí-
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tõ-, súroló- és csiszolókészítmények; edénymosó szerek; szappanok; kéztisztító szerek; tisztító- és fényesítõkészítményekkel átitatott kendõk.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.298
(151) 2007.04.16.
M 05 02316
(220) 2005.07.11.
Anesta AG, Zug (CH)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) VIGIL
(511) 5
Gyógyszerek.
(111) 189.299
(151) 2007.04.16.
(210) M 04 00901
(220) 2004.02.27.
(732) TOKAJ-HÉTSZÕLÕ Szõlõtermesztési és Borászati Rt.,
Tokaj (HU)
(740) Pongráczné dr. Csorba Éva ügyvéd, Kaposvár
(541) CHATEAU IMPERIAL de TOKAJ
(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó bor.
(111) 189.302
(151) 2007.04.18.
(210) M 05 02604
(220) 2005.08.08.
(732) Sz+Sz International Kft., Szombathely (HU)
(546)

(511) 3
Illatszerkészítmények, illatszerek.
9
Optikai cikkek, napszemüvegek, optikai lencsék, optikai
üvegek, sportszemüvegek, szemlencsék, okulárék, szemlencsét
tartalmazó mûszerek, szemüvegek (optika), szemüvegkeretek,
szemüveglencse üvegjei, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok.
14 Amulettek (ékszerek), aranyszálak (ékszerek), díszek (ékszerek), drágakövek, fülbevalók, gyûrûk (ékszerek), karkötõk
(ékszerek), karórák, láncok (ékszer), nyakláncok (ékszer), strassz
(drágakõ utánzat).
(111) 189.303
(151) 2007.04.18.
(210) M 06 00292
(220) 2006.01.30.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) TALTOS
(511) 5
Gyomirtó szerek (herbicidek) mezõgazdasági használatra.
(111) 189.306
(151) 2007.04.26.
(210) M 05 02669
(220) 2005.08.12.
(732) Drugtech Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Wilmington, Delaware (US)
(300) 78/571,919
2005.02.22. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) REPLIVA
(511) 5
Táplálékkiegésztítõk; vastartalmú kiegészítõk.
(111) 189.307
(151) 2007.04.27.
(210) M 03 04478
(220) 2003.10.27.
(732) TETÕFIX Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Katalin ügyvéd, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Tetõáruház

(511) 6
Ablakgörgõk; ablakkeretek, ablaktokok fémbõl; ablakkeret-rögzítõk; ablakkilincsek fémbõl; ablakredõnyök, zsaluk fémbõl; ablakszárny-rögzítõk fémbõl; ablakszerelvények fémbõl; ablakvasalások; acél nyers vagy félig megmunkált állapotban; acélcsövek; acéllemezek; acélötvözetek; acélredõnyök; acélrudak;
acélszalag; ajtóbetétek fémbõl; ajtócsukó készülékek (nem elektromos); ajtókeretek, ajtótokok fémbõl; ajtókilincsek fémbõl; ajtókopogtatók; ajtónyitó szerkezetek (nem elektromos); ajtóreteszek; ajtószerelvények fémbõl; ajtóvasalások; ajtózárak fémbõl;
aknarácsok, búvónyílásfedelek fémbõl; alumíniumfólia; alumíniumhuzal; anyacsavarok fémbõl; bádogkannák; bádoglemez, ónozott lemez, fehérbádog; béléscsövek fémbõl olajkutakhoz; bilincsek; biztonsági fémláncok; biztonsági korlátok utakra fémbõl;
borítólemezek fémbõl (épületekhez); bronz; bronz mûtárgyak;
bugák, tuskók nem nemesfémbõl; burkolólapok fémbõl; burkolólapok fémbõl épületekhez; bútorgörgõk fémbõl; bútorszerelvények (fémbõl); bûzelzáró szifonok szelepei fémbõl); cink; cirkónium; cölöpök fémbõl; csapok, cövekek fémbõl; csapszegek, csavarok fémbõl; csatlakozók fémbõl; csatok fémbõl; csavaralátétek,
alátétgyûrûk fémbõl; csavarkulcsok fémbõl; csévélõk fémbõl flexibilis csövekhez, nem mechanikusak; csomagolótartályok fémbõl; csõbilincsek, konzolok építményekhez; csõelágazások fémbõl; csõhálózat fémbõl; csõtoldatok fémbõl; csõvezetékek fémbõl
szellõzõ- és légkondicionáló berendezésekhez; dobozok fémbõl;
dobozok fémzárai; dróthálók; drótkötelek; drótkötelek, sodronykötelek; elosztóvezetékek fémbõl csõvezetékekhez; elõre gyártott padozatok, peronok fémbõl; emelõcsigák fémbõl (nem gépekhez); ereszcsatornák fémbõl; erõsítõ merevítõanyagok fémbõl,
betonhoz; erõsítõ, merevítõanyagok, fémbõl, csövekhez; erõsítõ,
merevítõanyagok, fémbõl, épületekhez; erõsítõanyagok, vázanyagok fémbõl, gépszíjakhoz; ezüstözött ónötvözet; falburkolatok fémbõl; falicsatlakozók fémbõl; falkapcsok [hegymászó felszerelés]; fák fém védõszerkezetei; fehérfém, csapágyfém; fejgerendák, áthidaló elem fémbõl; ferrokróm; ferromolibdén; ferroszilícium; ferrotitán; ferrovolfrám; feszítõelemek; fém bélésgyûrûk; fémablakok; fémajtók; fémakasztók ruhafogasokhoz; fémanyagok drótkötélpálya rögzített elemeihez; fémállványzatok;
fémáruk (kisméretûek); fémburkolatok építményekhez; fémcsavarok; fémcsövek; fémcsövek központi fûtõberendezésekhez,
fémdobozok; fémdugók; fémek nyers vagy félig megmunkált állapotban; fémépítmények; fémfóliák csomagolásra; fémfonal kötözési célokra; fémgyûrûk; fémgyûrûk kulcsokhoz; fémgyûrûk,
szorítópántok; fémgyûrûk, szorítópántok nyelekhez; fémhevederek tehermozgatáshoz; fémhordók; fémhuzalfeszítõ elemek; fémhuzalok; fémkabinok szórópisztolyos festéshez; fémkapcsok;
fémkapcsok, kampók (tetõ) palához; fémkapuk; fémkábelek nem
elektromos célra; fémkerámiák; fémkeretek építményekhez; fémkosarak, fémláncok fémlemezek; fémlépcsõk; fémlétrák; fémoszlopok; fémoszlopok (építmények részei); fémoszlopok, fémrudak; fémötvözetek; fémpadlók; fémpántok kötözési célokra; fémpárkányok, fémereszek; fémpóznák, fémoszlopok; fémrácsok
rúdjai; fémrácsozat (mintás); fémrostélyok, fémrosták; fémsilók;
fémszalagfeszítõ elemek; fémszerelvények építményekhez; forgó kéménytoldalék (fémbõl); forgóajtók, nem automatikus; födémek, mennyezetek fémbõl; födémgerendák fémbõl; függõszerkezetek, hurkok fémbõl tehermozgatáshoz; gombkilincsek, gombfogantyúk fémbõl; gyûrûsfejû) csavarok; hordozható építmények
fémbõl; hordozható melegházak fémbõl; horgok, kampók (fémtömegcikkek); horgonyok; horgony(zó)lemezek, lehorgonyzólapok; huzalok fémötvözetekbõl (kivéve a biztosítékhuzalokat); illesztõbetétek, béléslemezek fémbõl, járólapok fémbõl; jégpályák
(szerkezetek) fémbõl; jégszegek (mászóvasak); kapcsolóhüvelyek csövekhez fémbõl; karimák, gallérok fémbõl; karmantyúk,
hüvelyek (fémtömegcikk); kasza, ill. sarlónyelek fémbõl; kazánok, kemencék tûznyílásához védõlemezek; kábelcsatlakozók
fémbõl (nem elektromos); kábelsaruk/kábelszorítók fémbõl; kádak, medencék fémbõl; keményforrasz ötvözetek; keményforraszrúd; kengyelek, bilincsek fémbõl; kerítések fémbõl; kerítésoszlopok fémbõl; kémények fémbõl; kéményoszlopok, kéménytestek fémbõl; kéménysisakok, kéménytoldatok fémbõl; koszorúgerendák, tartógerendák fémbõl; könyökcsõvek fémbõl; kötélpá-
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lya és futómacska kábelek; kötélvégelzárók, csatlakozók fémbõl;
kötések fémbõl; kötõfonalak fémbõl mezõgazdasági használatra;
külsõ zsaluk, ablaktáblák fémbõl; küszöbök fémbõl; lakatok; lambériák, falburkolatok fémbõl; láncok állatok számára; láncok kutyáknak; lefolyócsövek fémbõl; lefolyók, vízlevezetõ csatornák
fémbõl; lemezbugák, brammák vasból; levélszekrények fémbõl;
lécek fémbõl; lépcsõfoklapok fémbõl; lépcsõpofák, lépcsõoldalfalak fémbõl; melegházak szerkezeti elemei fémbõl; merevítõlemezek; mûvészeti tárgyak fémbõl; nyomócsövek fémbõl; ólom,
nyers vagy félig megmunkált állapotban; ólomzárak, plombák;
ón; ónfólia; ónozott lemez csomagolóanyagok; padlóburkolatok
fémbõl; padlóburkoló lapok fémbõl; páncélok, mellvértek; páncélzatok; párkánydíszek fémbõl; rakodólapok anyagmozgatáshoz
fémbõl; rakodólapok fémbõl; reteszek; reteszek, kallantyúk fémbõl; réz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; rézgyûrûk; rézhuzal, nem szigetelt; rovarernyõ-keretek fémbõl; rugók (fémtömegcikk); rugószárak (lakatokhoz); ruhaakasztók fémbõl; sarkantyúk, kapaszkodókarmok; sarokpántok, ablakpántok fémbõl;
sarokpántok fémbõl; sarokvasak, szögvasak; sasszegek; szegecsek, fémbõl; szegecsek, (gombos)tûk (fémtömegcikkek); szelepek fémbõl (nem géprészek); szellõztetõablakok, csapóablakok
fémbõl; szerszámnyelek fémbõl; szerszámosdobozok fémbõl
(üres); szerszámosládák fémbõl (üres); szélkakasok fémbõl; szíjfeszítõk fémbõl; szobrok fémbõl; szorítókengyelek kábelekhez és
csövekhez; szögek; szögesdrót; tartályok folyékony üzemanyag
részére fémbõl; támoszlopok, cölöpök fémbõl; teherhordó fémhevederek; telefonfülkék fémbõl; telefonpóznák fémbõl; tetõfedések (fémbõl); tetõfedõ anyagok fémbõl; titán; tolózárak (lapos);
tombak; tömítõfedelek fémbõl; tûzbakok; tûzellenzõk fémbõl;
tûzõszegek; tyúkólak, tyúkketrecek fémbõl; ugródeszkák fémbõl;
úszómedencék (fémszerkezetek); útburkolat elemek fémbõl; vas
nyers vagy félig megmunkált állapotban; vasabroncsok; vasáruk;
vashuzal; vasszalagfeszítõk (feszítõkengyelek); vasszerkezetek,
fémállványzatok épületekhez; válaszfalak fémbõl; vályúk fémbõl, habarcs keveréséhez; vezetõsínek fémbõl tolóajtókhoz; vezetõsínek, terelõsínek; védõtetõk fémbõl (épületekhez); vízcsövek
fémbõl; vízvezetékszelepek fémbõl; volfrám; zár felsõpajzsok
jármûvekhez, fémbõl; zárak fémbõl, nem elektromosak; zárólemezek, csõburkolatok építményekhez; zárólemezek, csõburkolatok tetõre, fémbõl; záróreteszek, zárócsapszegek; zsalugáterek
fémbõl; zsaluzatok fémbõl, betonhoz; zsámolyok, (kislétrák)
fémbõl; zsírzófejek; ágylábgörgõk fémbõl; ágyvasalások fémbõl;
állítóhorgok fémbõl csövekhez; építmények acélból; építõanyagok fémbõl; építõelemek fémbõl; épület- vagy bútorszerelvények
alpakkából (újezüstbõl); öntött acél; öntöttvas, nyers vagy félig
megmunkált állapotban; összekapcsoló elemek fémbõl, láncokhoz; ütközõk fémbõl.
17 Akrilgyanták (félkész termékek); alátétgyûrûk gumiból
vagy vulkánfíberbõl; azbeszt alátétek; azbesztburkolatok; azbesztpala; csapószelepek, légszelepek gumiból; csomagoló- (párnázó) anyagok gumiból vagy mûanyagból; csõcsatlakozások
(nem fémbõl); csõkarmantyúk (nem fémbõl); csõtömítések; csövek textilanyagból; dielektrikumok (szigetelõk); dilatációs hézagkitöltõk; dugók gumiból; ebonit (keménygumi); erõsítõanyagok csövekhez (nem fémbõl); fakéreg hangszigeteléshez; gumi
nyers vagy félig feldolgozott állapotban; gumigyûrûk; gumikarmantyúk gépalkatrészek védelmére; gumiszálak nem textilipari
használatra; guttapercha; hangszigetelõ anyagok; hõsugárzást
gátló anyagok; hõszigetelõ anyagok; karbonrostok nem textilipari
használatra; kõgyapot (szigetelõanyag); kötelek gumiból, gumikötelek; latex (gumi); léghuzat elleni tömítõszalagok; mûanyag,
félig feldolgozott; mûanyag fóliák nem csomagolási célokra; mûanyag burkolatok mezõgazdasági célokra; mûanyag szálak nem
textilipari használatra; mûgyanták (félkész termékek); mûszálak
nem textilipari használatra; nedvesség elleni szigetelõanyagok
épületekhez; ragasztószalagok, orvosi, papíripari vagy háztartási
használattól eltérõ használatra; rugalmas csövek, nem fémbõl; rugalmas fonalak nem textilipari használatra; salakgyapot (szigetelõanyag); szelepek gumiból vagy vulkánfíberbõl; szigetelõfestékek; szigetelõ fémfóliák; szigetelõkesztyûk; szigetelõlakkok; szigetelõszövetek; szigetelõanyagok; szigetelõanyagok elektromos
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vezetékekhez; szigetelõanyagok kábelekhez; szigetelõanyagok
(nyílászárókhoz); szigetelõk; szigetelõnemez; szigetelõpapír,
kátránypapír; szigetelõszalagok; szigetelõtapaszok; szintetikus
gumi; szûrõanyagok (félig megmunkált mûanyagok vagy habok);
tömítések, szigetelések; tömítõanyagok tömítõanyagok csatlakozásokhoz; tömítõkitt; tömõ- (párnázó) anyagok gumiból vagy
mûanyagból; újrafelhasznált cellulózfólia nem csomagolási célra; vatta tömítésre; vászontömlõk; vegyszerek rések javítására;
viszkózlemezek nem csomagolási célra; vízhatlan tömítések; vízzáró tömítõgyûrûk; vulkánfíber; zacskók (tasakok) csomagolásra;
öntapadó szalagok orvosi, papíripari vagy háztartási használattól
eltérõ használatra; ütközõk gumiból; üveggyapot szigetelési célra; üvegszálak szigetelésre; üvegszálból készült szövetek szigetelésre.
19 Ablakkeretek, ablaktokok nem fémbõl; ablakok, nem fémbõl; ablaküveg (a jármûablakok kivételével); ablaküveg (építési);
agyag; agyag téglákhoz; ajtók nem fémbõl; ajtókeretek, ajtótokok
nem fémbõl; ajtótáblák, kapubéleletek nem fémbõl; aknafedlapok, nem fémbõl; akváriumszerkezetek; akváriumi homok; akváriumi kavics; alabástrom; alabástromüveg; alakításra alkalmas fa;
armatúrák, merevítések építési célra (nem fémbõl); azbesztcement; azbeszthabarcs; belsõ borítólemezek nem fémbõl, építési
célokra; beton; bevonatok építõanyagok; bitumen; bitumen építési anyagok; bitumenes bevonatok tetõfedéshez; bitumenes (kátrány)papír; biztonsági üveg; burkolatok (építés), nem fémbõl;
burkolólapok építéshez, nem fémbõl; burkolólapok, nem fémbõl;
burkolólemezek, nem fémbõl, bûzelzárók, szagelzáró szifonok
(nem fémbõl, nem mûanyagból); cement; cementlapok; cementoszlopok; csapóajtók, nem fémbõl; csövek homokkõbõl; deszkák
fából, építéshez; díszlécek párkányokhoz, nem fémbõl; dongafák;
dúcok, támfák nem fémbõl; elágazócsövek, ágcsövek nem fémbõl; elektromos vezetékeket tartó oszlopok (nem fémbõl); elõre
gyártott rámpák, nem fémbõl; elõtetõk, nem fémbõl; esõvízcsatornák (építés) nem fémbõl; ezüsthomok; fa burkolatokhoz; fa
háztartási eszközök készítéséhez; fa útburkolatok; faburkolatok;
faforgácslemez (farostlemez) (építés); falborítások (építés), nem
fémbõl; falborítások nem fémbõl; felvonulási épületek, barakkok;
forgó kéménytoldatok, szellõzõkürtõk (nem fémbõl); födémgerendák, nem fémbõl; furnér, lemezelt fatábla; fürdõkabinok nem
fémbõl; fûrészáru, deszkaáru; fûrészelt fa; geotextilek [építkezésekhez]; gerendák, tartóoszlopok, nem fémbõl; gipsz; gipszvakolat; gránit; habarcs építési célokra; homok (az öntödei homok kivételével); hónaljfák, keskeny pallók; hosszabbítók kéményekhez, nem fémbõl; kandallóburkolatok; kapuk, nem fémbõl; karton
építkezési célokra; kavics, murva, sóder; kátrány; kátrányozott
szalagok (építõipar); kemencék cementanyaga; kerámiák alapanyagai; kerítések nem fémbõl; kémények (nem fémbõl); kéményoszlopok nem fémbõl; kéménytoldatok nem fémbõl; kilúgozott cukornád, bagassz (építõanyag); klinkerkõ; kohóhabsalak cement; kõ; kõfaragványok; kõszénkátrány; kötõanyagok téglagyártáshoz; kötõanyagok utak karbantartásához; külsõ redõnyök,
nem fémbõl, nem textilanyagokból; küszöbök, nem fémbõl;
kvarc, hegyikristály; lécek, nem fémbõl; lépcsõfokok, nem fémbõl; lépcsõk, nem fémbõl; lépcsõpofák (lépcsõházak részei), nem
fémbõl; lugasok (építmények); magnéziacement; makadám; márvány; megmunkált fa; melegházak, üvegházak keretei nem fémbõl; mellszobrok, kõbõl, betonból vagy márványból; mellvédbábok, balluszterek; mennyezetek, nem fémbõl; merevcsövek, nem
fémbõl (építés); mész, mészkõ, mészmárgák; mobil épületek,
nem fémbõl; mobil melegházak, nem fémbõl; mozaikok építési
célokra; mûanyag sínek [építõanyagok]; mûkõ; mûvészeti tárgyak kõbõl, betonból vagy márványból; nád, építési célra; olivin
építési célra; oszlopok, nem fémbõl; padlóburkoló mozaiklapok,
nem fémbõl; padlók, nem fémbõl; pala(kõ); palapor; palák, palás
kõzetek; palisszádok, nem fémbõl; parkettafák; parketták; párkányok, nem fémbõl; párkányokhoz díszlécek, nem fémbõl; postaládák (kõmûvesmunkák); préselt parafa; profillécek fából falburkolathoz (lambéria); rácsozatok, rácsmûvek, nem fémbõl; redõnyök, nem fémbõl; rovarernyõk, nem fémbõl; salak (építõanyag);
salaktörmelék; samott (tûzálló anyag); sarokcsatornák, nem fémbõl; szádfalak, szádpallók, nem fémbõl; szárnyasablakok, nem
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lemezek; 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 reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; hitelügyletek.

fémbõl; szemöldökfák, áthidalók, nem fémbõl; szennyvízcsövek,
lefolyócsövek (nem fémbõl); szennyvízejtõ csövek (nem fémbõl); szigetelõüveg (építési); szigetelõpapír; szilícium-dioxid
(kvarc); színes üvegablakok; szobrocskák kõbõl, betonból vagy
márványból; szobrok kõbõl, betonból vagy márványból; szurok
(építõanyag); tartályok kõmûvesmunkákhoz; táblaüveg, síküveg
építkezési célokra; táblás faburkolat; távíróoszlopok, nem fémbõl; terméskõ; terrakotta; tetõburkolatok, tetõhéjazatok, nem
fémbõl; tetõcsatornák, ereszcsatornák, nem fémbõl; tetõfedõ
anyagok, nem fémbõl; tetõ(fedõ) pala; tetõsarok csatornák, nem
fémbõl; tetõsarok-gerendák; téglák, tufa; tûzálló anyagok; tûzálló
cementvakolatok, tûzálló/hõálló kövek; útburkolatok, nem fémbõl; útburkoló anyagok; útépítési és útburkoló anyagok; út menti
biztonsági korlátok (nem fémbõl); vasúti talpfák, nem fémbõl; válaszfalak, nem fémbõl; vásári barakkok; vezetékek, nem fémbõl,
szellõztetõ és légkondicionáló berendezésekhez; vízvezetékszelepek (nem fémbõl, nem mûanyagból); vízvezetékek, nem fémbõl; xilolit (magnéziumos padlóanyag); zsaluk, spaletták nem
fémbõl; zsaluzat betonhoz, nem fémbõl; zsindelyek; ácsmunkák
nem fémbõl; állványzatok nem fémbõl; árbocok, nem fémbõl;
építési fa; építési filc/nemez; építési homokkõ; építési (hõszigetelõ) üveg; építõanyagok, nem fémbõl; építõelemek betonból; építõkövek; épületek, nem fémbõl; épületpanelok, nem fémbõl.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 189.308
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01037
(220) 2006.03.27.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU);
Poller György, Pécsvárad (HU)
(541) KOMPLETT OPTIKA „COMPLETT OPTIC”

Szemüvegek kompletten
(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 reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.309
M 06 01036
Poller Roland, Bonyhád (HU)

(151) 2007.05.02.
(220) 2006.03.27.

189.310
M 06 01035
Poller Roland, Bonyhád (HU)

(151) 2007.05.02.
(220) 2006.03.27.

OPTICREDIT Áruhitel vizsgálatra és szemüvegre
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 reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; hitelügyletek.

(111) 189.311
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01034
(220) 2006.03.27.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(541) KREDITOPTIK „Szemüveghitel centrum”

Meg-

veheti, elviheti, részletekben fizesse ki!

OPTIKREDIT Bankhitelek optikai termékekre
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-

(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;
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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 reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; hitelügyletek.
(111) 189.312
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01032
(220) 2006.03.27.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(541) CREDITOPTIC „Szemüveghitel center”

„Vision
center” Szemüvegek és kontaktlencsék részletre

(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 áruelosztóberendezések 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 reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; hitelügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

189.313
(151) 2007.05.02.
M 06 01026
(220) 2006.03.27.
Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(740) dr. Erõs Ákos, Erõs Ügyvédi Iroda/Squire, Sanders & Dempsey
L.L.P., Budapest
(546)

(511) 29 Tartósított és szárított zöldségek és gyümölcsök (mazsolák,
malaga/szmirnai mazsola), cukrozott gyümölcsök (kandírozott
citrom- és narancshéj), mogyoró, mindenfajta burgonyakészítmények (chipsek, snackek, sörkorcsolyák); zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; kenyérre kenhetõ krémek (mogyoró és nugát
alapú); tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Lisztek és gabonakészítmények (kivéve a takarmányozási
célra gyártott liszt- és gabonakészítmények), sütõanyag-keverékek kenyérhez, süteményekhez és péksüteményekhez; kenyér,
zsömle, croissant-ok, pizzák (félkész és tartósított), kétszersültek;
kenyér alapú készítmények snackekhez és sörkorcsolyákhoz;
péksütemények és cukrászsütemények, kekszek; csokoládé, csokoládébevonat/máz, táblás és töltött csokoládék, csokoládészeletek, csokoládé mogyoróval és/vagy gabonakészítményekkel
és/vagy gyümölcsökkel és rizzsel töltve; pralinék, mogyorós cukrászsütemények, marcipán; cukorkák és bonbonok (csokoládés,
gyümölcsös), karamell, gumicukrok, rágógumik.
(111) 189.315
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01024
(220) 2006.03.27.
(732) BERRY Könyv-, Lapkiadó és Terjesztõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111) 189.316
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01023
(220) 2006.03.27.
(732) BERRY Könyv-, Lapkiadó és Terjesztõ Kft., Budapest (HU)
(546)

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

(111) 189.314
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01025
(220) 2006.03.27.
(732) Chipita International S.A., Metamorfosi, Attica (GR)

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

189.317
(151) 2007.05.02.
M 06 00862
(220) 2006.03.13.
RF-HOBBY s.r.o, Praha 10 (CZ)
Szabadosová Zaneta, Dunakeszi

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

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111) 189.318
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 00857
(220) 2006.03.13.
(732) Promenade Kft., Budapest (HU)
(546)

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

189.319
(151) 2007.05.02.
M 06 00856
(220) 2006.03.13.
Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) BÉRES HÁZIPATIKA
(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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 189.320
(210) M 06 00853
(732) Erdõs József, Kisvárda (HU)
(591)

(511) 16
35

(151) 2007.05.02.
(220) 2006.03.13.

189.321
(151) 2007.05.02.
M 06 00849
(220) 2006.03.13.
Powerserve Dienstleistungen GmbH, Wien (AT)
Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(511) 9
Mágneses adathordozók, hanglemezek; számológépek,
adatfeldolgozó készülékek és számítógépek.
16 Papír, papírból készített termékek; kartonpapír és ezekbõl az
anyagokból készített termékek, amennyiben nem tartoznak más
osztályba; nyomtatványok; nyomdai termékek, írószerek; irodaszerek; irodai cikkek (kivéve bútorok); oktatási és tanítási anyagok (kivéve berendezések); nyomdai lemezek; nyomóklisék.
18 Bõrök és bõrutánzatok, továbbá áruk, amennyiben nem tartoznak máshová; dobozok bõrbõl és mûbõrbõl, iskolatáskák, utazóbõröndök és kézibõröndök; esernyõk; napernyõk és sétapálcák.
21 Háztartási és konyhai készülékek és tartályok (amennyiben
nem nemesfémbõl készültek vagy nincs nemesfém bevonatuk);
edények; flakonok; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); üvegáruk, porcelánáruk és készletek, és kõáruk (amennyiben
nem tartoznak más osztályba).
32 Ásványvizek és szénsavtartalmú vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
35 Reklám; cégvezetés; vállalkozáskezelés; irodai munkák;
vállalkozások szervezésénél és vezetésénél nyújtott tanácsadás;
személyközvetítés, munkavállaló-átadás meghatározott idõre;
részmunkaidõs munkaerõ kölcsönzése, részmunkaidõs munkaerõ
közvetítése, munkaerõ-toborzás (személyzetkeresés); állásközvetítés; személyzetközvetítés call-center keretein belül; telefonos
válaszolószolgáltatás a jelen nem lévõ résztvevõ helyett call-center keretein belül, irodai munkák call-center keretein belül.
36 Ingatlanügyek; pénzügyi tanácsadás.
37 Építési ügyek; javítási ügyek; építési projektek vezetése;
építési, felújítási munkák, építési tárgyú információk, építési
munkák felügyelete, irányítása, kiállítási standok, üzletek építése;
építési projektek megvalósítása.
38 Telefonos szolgálat call-center keretein belül; távközlés;
üzenetközvetítés; internethez való hozzáférés közvetítése (internetszolgáltatói szolgáltatások); távkonferencia-szolgáltatás; tudakozók, -információs szolgáltatás telefonon és/vagy számítógép
segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.
41 Nevelés; oktatás, különösen személyi tanácsadás terén, oktatás elektronikus adatfeldolgozás (EDV) terén, személyzeti oktatás, különösen irodai, ipari, közlekedési és mûszaki személyzet
számára, tanfolyamok üzleti ügyek területén, szórakoztatás; élõ
(Live) rendezvények végrehajtása, különösen a „munkaerõ” jutalmazása céljából; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
oktatási tárgyú információk készítése, kiadása.
42 Jogi tanácsadás; tanácsadás és programok készítése az adatfeldolgozás számára a szakmai vonatkozású tesztek és a személyzeti vezetés vonatkozásában, személyiségi tesztek és foglalkozási
tanácsadás; személyügyi menedzsment-tanácsadás; weboldalak
tervezése; mûszaki szerkesztési tervezés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

M701

189.322
(151) 2007.05.02.
M 06 00848
(220) 2006.03.13.
Powerserve Dienstleistungen GmbH, Wien (AT)
Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

POWERSERV
9
Mágneses adathordozók, hanglemezek; számológépek,
adatfeldolgozó készülékek és számítógépek.
16 Papír, papírból készített termékek; kartonpapír és ezekbõl az
anyagokból készített termékek, amennyiben nem tartoznak más
osztályba; nyomtatványok; nyomdai termékek, írószerek; irodaszerek; irodai cikkek (kivéve bútorok); oktatási és tanítási anyagok (kivéve berendezések); nyomdai lemezek; nyomóklisék.
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18 Bõrök és bõrutánzatok, továbbá áruk, amennyiben nem tartoznak máshová; dobozok bõrbõl és mûbõrbõl, iskolatáskák, utazóbõröndök és kézibõröndök; esernyõk; napernyõk és sétapálcák.
21 Háztartási és konyhai készülékek és tartályok (amennyiben
nem nemesfémbõl készültek vagy nincs nemesfém bevonatuk);
edények; flakonok; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); üvegáruk, porcelánáruk és készletek és kõáruk (amennyiben
nem tartoznak más osztályba).
32 Ásványvizek és szénsavtartalmú vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
35 Reklám; cégvezetés; vállalkozáskezelés; irodai munkák;
vállalkozások szervezésénél és vezetésénél nyújtott tanácsadás;
személyközvetítés, munkavállaló-átadás meghatározott idõre;
részmunkaidõs munkaerõ kölcsönzése, részmunkaidõs munkaerõ
közvetítése, munkaerõ-toborzás (személyzet-keresés); állásközvetítés; személyzet-közvetítés call-center keretein belül; telefonos válaszolószolgáltatás a jelen nem lévõ résztvevõ helyett
call-center keretein belül, irodai munkák call-center keretein belül.
36 Ingatlanügyek; pénzügyi tanácsadás.
37 Építési ügyek; javítási ügyek; építési projektek vezetése;
építési, felújítási munkák, építési tárgyú információk, építési
munkák felügyelete, irányítása, kiállítási standok, üzletek építése;
építési projektek megvalósítása.
38 Telefonos szolgálat call-center keretein belül; távközlés;
üzenetközvetítés; internethez való hozzáférés közvetítése (internet-szolgáltatói szolgáltatások); távkonferencia-szolgáltatás; tudakozók, -információs szolgáltatás telefonon és/vagy számítógép
segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.
41 Nevelés; oktatás, különösen személyi tanácsadás terén, oktatás elektronikus adatfeldolgozás (EDV) terén, személyzeti oktatás, különösen irodai, ipari, közlekedési és mûszaki személyzet
számára, tanfolyamok üzleti ügyek területén, szórakoztatás; élõ
(Live) rendezvények végrehajtása, különösen a „munkaerõ” jutalmazása céljából; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
oktatási tárgyú információk készítése, kiadása.
42 Jogi tanácsadás; tanácsadás és programok készítése az adatfeldolgozás számára a szakmai vonatkozású tesztek és a személyzeti vezetés vonatkozásában, személyiségi tesztek és foglalkozási
tanácsadás; személyügyi menedzsment-tanácsadás; weboldalak
tervezése; mûszaki szerkesztési tervezés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(556)

dakozók, -információs szolgáltatás telefonon és/vagy számítógép
segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.
41 Nevelés; oktatás, különösen személyi tanácsadás terén, oktatás elektronikus adatfeldolgozás (EDV) terén, személyzeti oktatás, különösen irodai, ipari, közlekedési és mûszaki személyzet
számára, tanfolyamok üzleti ügyek területén, szórakoztatás; élõ
(Live) rendezvények végrehajtása, különösen a „munkaerõ” jutalmazása céljából; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
oktatási tárgyú információk készítése, kiadása.
42 Jogi tanácsadás; tanácsadás és programok készítése az adatfeldolgozás számára a szakmai vonatkozású tesztek és a személyzeti vezetés vonatkozásában, személyiségi tesztek és foglalkozási
tanácsadás; személyügyi menedzsment-tanácsadás; weboldalak
tervezése; mûszaki szerkesztési tervezés.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 35 Reklám; cégvezetés; vállalkozáskezelés; irodai munkák;
vállalkozások szervezésénél és vezetésénél nyújtott tanácsadás;
személyközvetítés, munkavállaló-átadás meghatározott idõre;
részmunkaidõs munkaerõ kölcsönzése, részmunkaidõs munkaerõ
közvetítése, munkaerõ-toborzás (személyzetkeresés); állásközvetítés; személyzetközvetítés call-center keretein belül; telefonos
válaszolószolgáltatás a jelen nem lévõ résztvevõ helyett call-center keretein belül, irodai munkák call-center keretein belül.
36 Ingatlanügyek; pénzügyi tanácsadás.
37 Építési ügyek; javítási ügyek; építési projektek vezetése;
építési, felújítási munkák, építési tárgyú információk, építési
munkák felügyelete, irányítása, kiállítási standok, üzletek építése;
építési projektek megvalósítása.
38 Telefonos szolgálat call-center keretein belül; távközlés;
üzenetközvetítés; internethez való hozzáférés közvetítése (internetszolgáltatói szolgáltatások); távkonferencia-szolgáltatás; tu-

H.PLENTY
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

189.327
M 06 01386
MAI QI Kft., Budapest (HU)
Xiao Xia, Budapest

(151) 2007.05.02.
(220) 2006.04.21.

VACHEL
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.328
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01387
(220) 2006.04.21.
(732) Bramac Betoncserépgyártó és Építõanyagipari Kft.,
Veszprém (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) Bramac Natura
(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)

189.323
(151) 2007.05.02.
M 06 00847
(220) 2006.03.13.
Powerserve Dienstleistungen GmbH, Wien (AT)
Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

189.325
(151) 2007.05.02.
M 05 02548
(220) 2005.08.01.
PLENTIFUL-DEVELOPMENT Kft., Budapest (HU)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
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189.329
(151) 2007.05.02.
M 06 01384
(220) 2006.04.21.
PROFESSZIONÁL INFORMATIKAI Zrt., Budapest (HU)
dr. Lajer Zsolt, Lajer Ügyvédi Iroda, Budapest

GovSys
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutató tevékenység, ipari elemzõ és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés, jogi szolgáltatások.
189.330
(151) 2007.05.02.
M 06 01383
(220) 2006.04.21.
RUBÓK Kft., Törökbálint (HU)

CBA VECSÉS CENTER
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.
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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.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés ésfejlesztés; jogi szolgáltatások.

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

189.331
(151) 2007.05.02.
M 06 01225
(220) 2006.04.07.
Diageo North America, Inc., Norwalk, Connecticut (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok.

(111) 189.332
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01224
(220) 2006.04.07.
(732) Merck & Co., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),
Whitehouse Station, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) JANUVIMET
(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) 189.333
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01219
(220) 2006.04.07.
(732) Spiritusz Gyermek- és Ifjúsági Színházi Egyesület,
Budapest (HU)
(541) SPIRITUSZ
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.334
(151) 2007.05.02.
M 06 01042
(220) 2006.03.27.
ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, Nicosia (CY)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.

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

189.335
(151) 2007.05.02.
M 06 01041
(220) 2006.03.27.
Rainer, Ludäscher, Obrigheim (DE)
dr. Kovács Kond, Klausmann & Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

(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.
(111) 189.336
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01040
(220) 2006.03.27.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU);
Poller György, Pécsvárad (HU)
(541) „+PLUSZ OPTIKA” „+PLUS OPTIKER”

„+PLUS OPTIC” Bónusz-Szerviz-Grancia
(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 reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.
(111) 189.337
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01039
(220) 2006.03.27.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU);
Poller György, Pécsvárad (HU)
(541) GLOBÁL OPTIKA „GLOBAL OPTIC”

Szem-

üveg minden szakmához
(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 reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.
(111) 189.338
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01550
(220) 2006.05.05.
(732) DEI Magyarország Diagnosztika Export-Import Kft.,
Parádsasvár (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DEI
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek.

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

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

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

189.390
(151) 2007.05.03.
M 06 00639
(220) 2006.02.22.
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

Siebenhoffer
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
189.391
(151) 2007.05.03.
M 06 00640
(220) 2006.02.22.
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

Grubental
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
189.392
(151) 2007.05.03.
M 06 00265
(220) 2006.01.27.
Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

Poli-Farbe Prakticolor
2
Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló szerek, festõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.

(111) 189.393
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 00131
(220) 2006.01.16.
(732) Madal Bal Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 189.389
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 00268
(220) 2006.01.27.
(732) Kurucz Dániel, Debrecen (HU);
Kurucz Gergely, Debrecen (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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189.394
(151) 2007.05.03.
M 06 00641
(220) 2006.02.22.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

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

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

189.395
(151) 2007.05.03.
M 05 03885
(220) 2005.12.07.
Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

MENETREND
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
189.396
(151) 2007.05.03.
M 06 00142
(220) 2006.01.16.
INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt., Budaörs (HU)
dr. Dobó Géza, Dobó Ügyvédi Iroda, Budapest

INVITEL komfort díjcsomag
38

Távközlés.

189.397
(151) 2007.05.03.
M 06 00146
(220) 2006.01.16.
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 21
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Agyag virágcserepek és -kaspók.

189.400
(151) 2007.05.03.
M 06 00945
(220) 2006.03.21.
SZABAD LAP Kft., Budapest (HU)
dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír- és papírcikkek, karton- és kartoncikkek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek; könyvkötészeti cikkek;
fényképek; papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási eszközök (anyagok, készülékek kivételével); nyomdabetûk, klisék.
(111) 189.401
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 00144
(220) 2006.01.16.
(732) BAUSCH & LOMB INCORPORATED (New York államban
bejegyzett cég), Rochester, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ALREX
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.402
(151) 2007.05.03.
M 06 00755
(220) 2006.03.07.
Máriapócs Város Önkormányzata, Máriapócs (HU)
dr. Soós Tibor ügyvéd, Budapest

(541) CLADOSTAD
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi célokra, csecsemõtápszerek; ragtapaszok, kötszerek; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek; készítmények rovarok
irtására; fungicidek, herbicidek.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.398
(151) 2007.05.03.
M 06 00143
(220) 2006.01.16.
Ekornes ASA, Ikornnes (NO)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(511) 20 Bútor; kanapék, székek (ülések), állítható támlájú székek,
állítható támlájú székek lábtartóval; ágymatrac alá helyezhetõ rugós ágybetétek, ágymatracok; párnák és vánkosok; ágyak és
ágyaljak.
(111) 189.399
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 00133
(220) 2006.01.16.
(732) Mersich Gergely, Budapest (HU)

(511) 16 Levélpapír; matricák, lehúzók; metszetek; naptár; papíráruk; plakátok, falragaszok papírból; üdvözlõlapok, kártyák.
35 Reklámozás.
(111)
(210)
(732)
(740)
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lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
38 Távközlés.

(546)

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

(511) 16 Levélpapír; matricák, lehúzók; metszetek; naptár; papíráruk; plakátok, falragaszok papírból; üdvözlõlapok, kártyák.
35 Reklámozás.
(111) 189.404
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 00141
(220) 2006.01.16.
(732) Göntér Ildikó, Budapest (HU);
Szabó Dorottya, Budakalász (HU)
(740) Szabó Gyula, Budakalász
(541) TOBOZ
(511) 42 Belsõépítészet; divattervezés; építésiterv-készítés; építési
konzultáció; fordítói szolgáltatások; grafikusmûvészi tervezési
szolgáltatások; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása; ipari formatervezés; számítógépi programozás; várostervezés.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.405
(151) 2007.05.03.
M 06 00135
(220) 2006.01.16.
Renault Hungária Kft., Budapest (HU)

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

Renault használtautó-prémium választék
12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 189.406
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 00937
(220) 2006.03.21.
(732) Magyar Jármûtechnikai Rt., Debrecen (HU)
(546)

Renault használtautó prémium jótállás
12

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

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

189.410
(151) 2007.05.03.
M 06 00779
(220) 2002.11.20.
COMERCIAL LOSAN, S.L., Caspe (Zaragoza) (ES)
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

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

(511) 12 Szárazföldi jármûvek, különösen gépkocsi, autóbuszok, tehergépkocsik, karosszériák, ezek alkatrészei és ugyanezen áruosztályba tartozó tartozékai.
(111) 189.407
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 00757
(220) 2006.03.07.
(732) NAVAYO TECHNOLOGIES Kutatás-fejlesztési Zártkörû
Rt., Jászberény (HU)
(740) dr. Bihary Ákos, Naszádos és Bihary Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

189.409
(151) 2007.05.03.
M 06 00138
(220) 2006.01.16.
Renault Hungária Kft., Budapest (HU)

(511) 25

Renault használtautó
12

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

189.408
(151) 2007.05.03.
M 06 00137
(220) 2006.01.16.
Renault Hungária Kft., Budapest (HU)

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

189.411
(151) 2007.05.03.
M 06 00626
(220) 2006.02.22.
Szent-Iványi Ágnes, Budapest (HU)
dr. Nagy Attila, Szeged

EXTON
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.
189.412
M 06 00277
EN-TÉR Kft., Pécs (HU)

(151) 2007.05.03.
(220) 2006.01.27.

PROPION
31 Takarmányadalék, nem gyógyászati célra (takarmánytartósítás propionsavas készítménnyel).

(111) 189.413
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 00774
(220) 2003.10.30.
(732) The Wellcome Foundation Limited, Middlesex,
Greenford (GB)
(740) S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) ACTIVIR
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen vírusellenes
készítmények helyi felhasználásra, különösen gyógyszerész felügyelete mellett történõ árusítással.
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(111) 189.414
(210) M 06 00934
(732) Gréczi János, Budapest (HU)
(546)

(151) 2007.05.03.
(220) 2006.03.21.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111) 189.415
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 00932
(220) 2006.03.21.
(732) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László, Budapest
(541) PAPÍRON MINDEN MÁS
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Renault használtautó jótállás
Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 189.417
(151) 2007.05.03.
(210) M 05 03895
(220) 2005.12.07.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)
(546)

(511) 29

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

Míves Kolbász
29

(111) 189.418
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 00623
(220) 2006.02.22.
(732) CORVUS DESIGN REKLÁMÜGYNÖKSÉG Kft.,
Budapest (HU)
(541) RATIOPHARM.BÍZHAT BENNÜNK!
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
(111) 189.419
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 00933
(220) 2006.03.21.
(732) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László, Budapest
(541) MAGYAR POSTA-AZ ELSÖBBSÉGI SZOL-

Kolbászok.

189.450
(151) 2007.05.04.
M 03 05440
(220) 2003.12.12.
Budaörs Német Kisebbségi Önkormányzata, Budaörs (HU)
dr. Harangozó István ügyvéd, Budaörs

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

(111) 189.451
(151) 2007.05.04.
(210) M 03 02125
(220) 2003.05.16.
(732) MARSA KRAFT FOODS SABANCI GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Adana (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

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

Babgulyáskonzerv.

GÁLTATÓ

189.449
(151) 2007.05.04.
M 03 04730
(220) 2003.11.10.
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(511) 29

189.416
(151) 2007.05.03.
M 06 00136
(220) 2006.01.16.
Renault Hungária Kft., Budapest (HU)
12

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

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

Adalékolajok és zsírok, margarinok és vaj.

189.452
(151) 2007.05.04.
M 03 04443
(220) 2003.10.21.
Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

Borsodi jégkorong liga
24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek a testnevelési és sportcikkek kivételével; karácsonyfadíszek.
32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatótevékenységek a
sporttevékenységek kivételével és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátás (éttermi és italellátási szolgáltatások); idõleges
szállásadás.
189.482
(151) 2007.05.04.
M 06 01717
(220) 2006.05.17.
MAPO-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

INHEMIWA
19

Szigetelõpanel épületekhez.

(111) 189.483
(210) M 05 03879
(732) Onlinet Kft., Budapest (HU)
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(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) CDS
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása;
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.484
(151) 2007.05.07.
M 06 00252
(220) 2006.01.26.
Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) Nekem te vagy az elsõ
(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.

(740) dr. Gayer Gyula, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32

Alkoholmentes italok.

(111) 189.488
(151) 2007.05.07.
(210) M 05 02612
(220) 2005.08.09.
(732) SCD Holding (CE) Befektetési és Vagyonkezelõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tomcsányi Tamás ügyvéd, Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 189.485
(151) 2007.05.07.
(210) M 05 02374
(220) 2003.03.20.
(732) PT. POLYPET KARYAPERSADA (Indonesian limited
liability company), Jakarta (ID)
(300) D00-2003.06497
2003.03.20. ID
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 1
A poliészterek csoportjába tartozó mûanyag-alapanyag (polietilén-tereftalát) granulátum formájában, amelyet általában csomagolásra, például palackok készítésére alkalmaznak, mûanyag
csomagolóanyagok és egyéb csomagolóanyagok és egyéb csomagolóanyagok az élelmiszer biztonságos tárolására, valamint mûanyag szálak vagy kerékabroncsok és más mûanyagiparral kapcsolatos termékek gyártására; a mûanyagiparban használatos vegyi anyagok; feldolgozatlan mûanyag.
(111) 189.486
(151) 2007.05.07.
(210) M 05 02828
(220) 2005.08.31.
(732) NEOPOLIS Exclusive Ingatlanfejlesztõ Kft.,
Nagykovácsi (HU)
(740) dr. Horváth Attila, Horváth A. Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 189.489
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00442
(220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,
Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest
(541) ASIA STICK
(511) 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, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõszerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.
(111) 189.490
(151) 2007.05.07.
(210) M 05 02829
(220) 2005.08.31.
(732) Kárpáti Zoltán, Budapest (HU)
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 189.487
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00253
(220) 2006.01.26.
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy

M708

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/6
Nemzeti lajstromozott védjegyek
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 Könyvkiadás, rádió- és tv-programok összeállítása, szórakoztatás, szövegek kiadása, újságok elõfizetése, újságterjesztés,
(könyv)kölcsönzés.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.491
(151) 2007.05.07.
M 04 03863
(220) 2004.09.16.
SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) SPORT3
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televízió-mûsor szolgáltatása, televízió-mûsor
és csatorna sugárzása, televízióprogramok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 189.492
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00438
(220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,
Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest
(541) PHYTOSOYA
(511) 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, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõszerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.493
(151) 2007.05.07.
M 05 02511
(220) 2005.07.28.
Bankár Tõkebefektetési és Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
dr. Zalavári György, Zalavári Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, illetve nyomdaipari termékek,
könyvkötészeti anyagok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.494
(151) 2007.05.07.
M 04 03865
(220) 2004.09.16.
SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541)

SPORT5

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televízió-mûsor szolgáltatása, televízió-mûsor
és csatorna sugárzása, televízióprogramok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.495
(151) 2007.05.07.
M 04 03866
(220) 2004.09.16.
SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) SPORT7
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televízió-mûsor szolgáltatása, televízió-mûsor
és csatorna sugárzása, televízióprogramok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.496
(151) 2007.05.07.
M 04 03867
(220) 2004.09.16.
SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) SPORT8
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televízió-mûsor szolgáltatása, televízió-mûsor
és csatorna sugárzása, televízióprogramok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 189.497
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00437
(220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,
Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest
(541) MIGRASTICK
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyászati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõszerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.
(111) 189.498
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00436
(220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,
Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest
(541) PROCALMIL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyászati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõszerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.
(111) 189.499
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00435
(220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,
Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

M709

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/6
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(541) GYNESOYA
(511) 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, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõszerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.
(111) 189.500
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00434
(220) 2006.02.24.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.501
(151) 2007.05.07.
M 06 00433
(220) 2006.02.08.
ZALAKERÁMIA Zrt., Zalaegerszeg (HU)
dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest

(511) 19
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.502
(151) 2007.05.07.
M 06 00432
(220) 2006.02.08.
ZALAKERÁMIA Zrt., Zalaegerszeg (HU)
dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest

(511) 19
(111)
(210)
(732)
(740)

Nem fém építõanyag.

Nem fém építõanyag.

189.503
(151) 2007.05.07.
M 06 00429
(220) 2006.02.08.
Garden 99 Kft., Gyöngyös (HU)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest

(541) SUNGARDEN
(511) 32 Alkoholmentes italok, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok,
szörpök, gyümölcsvelõ, gyümölcssûrítmények, zöldséglevek, ásványvizek.
33 Alkoholos italok, koktélok.

(111) 189.504
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00440
(220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,
Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest
(541) VINIRESTROL
(511) 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, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõszerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.
(111) 189.505
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00441
(220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,
Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest
(541) VERRUSTICK
(511) 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, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõszerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.
(111) 189.506
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00443
(220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,
Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest
(541) ROYAL KID
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyászati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõszerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.
(111) 189.507
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00444
(220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,
Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest
(541) ERPASTICK
(511) 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, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõszerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.
(111) 189.508
(210) M 06 00447
(732) Rose András, Vasad (HU)
(541) ARANYSZARVAS
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(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, más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények,
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.509
(151) 2007.05.07.
M 06 00448
(220) 2006.02.08.
Unilever N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) FLORA
(511) 5
Diétás készítmények, táplálékkiegészítõk, különösen diétás
margarinok egészségügyi használatra.
29 Szószok, paszták és kenhetõ húskészítmények; margarin,
vaj, fõzéshez és sütéshez használt zsír, sajt és sajttermékek, túró,
tej és tejtermékek, sovány tej, szójatej; tejipari termékek, joghurt,
tejszín, tejszín- és sajtpótló szerek; tojás, lekvárok, zselék, tojáspor; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és más gabonakészítmények; kenyér, kétszersültek; péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet; szójaszósz; salátaöntetek;
majonéz; ízesített mártások; fûszerek; jég.
32 Gyümölcslevet és tejet tartalmazó alkoholmentes italok, író
és joghurt.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

189.510
(151) 2007.05.07.
M 06 00449
(220) 2006.02.08.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
56455/2005
2005.08.08. CH
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) FRUIT FUSIONS CITRUS LIFT
(511) 3
Szappanok, parfümök, illóolajok, kozmetikumok, hajvizek,
fogtisztító szerek, a bõr, a fejbõr és a haj tisztítására, ápolására, kezelésére és szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó termékek, hajbemosók, hajszõkítõk, hajfestékek és hajszínezõk.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.511
(151) 2007.05.07.
M 06 00604
(220) 2006.02.21.
DDP Invest Kft., Budapest (HU)
dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

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

189.513
(151) 2007.05.07.
M 06 00617
(220) 2006.02.21.
ARTFLEUR ORGONA Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) ARANY VIRÁG DÍJ
(511) 31 Fák (növények), magvak (vetõmagvak), szárított növények
díszítésre, szárított virágok díszítésre, virághagymák, virágok
(élõ).
(111)
(210)
(732)
(740)

189.514
(151) 2007.05.07.
M 06 00618
(220) 2006.02.21.
ARTFLEUR ORGONA Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) AZ ÉV ARTFLEUR VIRÁGÜZLETE
(511) 31 Fák (növények), magvak (vetõmagvak), szárított növények
díszítésre, szárított virágok díszítésre, virághagymák, virágok
(élõ).
(111) 189.515
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00619
(220) 2006.02.21.
(732) L-3 Communications Corporation, New York,
New York (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) THERMAL EYE
(511) 9
Infravörös elektronika, különösen hõérzékeny képalkotó
rendszerek, készülékek és komponensek, melyek elsõsorban a következõkben felsoroltakból egy vagy több elemet tartalmaznak;
infravörös kamerák; hõérzékeny kamera alapegységek; hõérzékeny kameramotorok; hõérzékeny kameraházak; interfész vezérlõegységek és szerelvények; optikai lencsék és egységek; érzékelõk; egyedi integrált áramkörök; forgatható és dönthetõ iránybeállító szerelvények; digitális jelfeldolgozó egységek; védõ infravörös ablakok és egységek; infravörös detektorok; képfeldolgozó
egységek; elektronikus vezérlõegységek; hõérzékeny képfeldolgozó szoftver, grafikus felhasználói interfészvezérlõ szoftver és
szoftverek egyedi alkalmazásokhoz, digitális videó interfészhez
és videofelvételhez hõérzékeny képalkotó alkalmazásokban; videó, LCD, head-up és CRT-kijelzõk; tápegységek és tartozékok
ezekhez, úgymint akkumulátorok, akkumulátortöltõk és csatlakozó kábelegységek; továbbá mindezekkel együtt árusított kézikönyvek.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.516
(151) 2007.05.07.
M 06 00621
(220) 2006.02.21.
dr. Hummel Zoltán, Pécs (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(541) SymBioGél
(511) 5
Egészségügyi termékek, különösen tápszerek és táplálékkiegészítõ készítmények.
(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével) tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi müködtetésû mezõgazdasági eszközök keltetõgépek.
(111) 189.512
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00615
(220) 2006.02.21.
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(541) RALLY
(511) 2
Aeroszolos festékek.

(111) 189.517
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00751
(220) 2006.03.06.
(732) JUHÁSZVIN Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Egerszalók (HU)
(740) dr. Sinkó Zsolt, Sinkó és Bódis Ügyvédi Iroda, Eger
(541) PAPTAG
(511) 33 Borok; alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.
(111) 189.518
(151) 2007.05.07.
(210) M 06 00752
(220) 2006.03.06.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

189.524
(151) 2007.05.08.
M 05 03219
(220) 2005.10.06.
Weilon Kft., Budapest (HU)
dr. Jambrik Gergely, Rein és Társai Freshfields Bruckahaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25
(511) 3
Fehérítõkészítmények és más anyagok mosodai felhasználásra; szövetek tisztítására, ápolására, kezelésére és szépítésére
szolgáló anyagok, szövetkondicionálók, öblítõszerek, színmegújító szerek; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; edények és evõeszközök tisztítására, ápolására és karbantartására
szolgáló készítmények; illatosított fa és illatosított termékek ruhákhoz és fehérnemûkhöz, potpourrik és illatosított termékek szövetek és ruhásszekrények, faliszekrények és fiókos szekrények
levegõjének frissítéséhez és dezodorálásához.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

Angolszász divat szerinti ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

189.525
(151) 2007.05.08.
M 06 01529
(220) 2006.05.03.
EU Pharma Kft., Budapest (HU)
dr. Szathmáry Géza ügyvéd, Budapest

189.519
(151) 2007.05.07.
M 06 00753
(220) 2006.03.06.
dr. Hummel Zoltán, Pécs (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(546)
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati használatra, tapaszok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok.

(511) 5
Egészségügyi termékek, különösen tápszerek és táplálékkiegészítõ készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.520
(151) 2007.05.07.
M 06 00605
(220) 2006.02.21.
Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

189.526
(151) 2007.05.08.
M 06 01527
(220) 2006.05.03.
SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 29

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

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

189.521
(151) 2007.05.07.
M 05 00493
(220) 2005.02.04.
Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

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

Tej és tejtermékek.

(111) 189.527
(151) 2007.05.08.
(210) M 06 01521
(220) 2006.05.03.
(732) BBDO Budapest Nemzetközi Reklámügynökség
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35
41

Reklámozás, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
Szakmai képzés, kulturális tevékenységek.

(111) 189.528
(151) 2007.05.08.
(210) M 06 01361
(220) 2006.04.19.
(732) Bayra System Kft., Budapest (HU)
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(546)

(546)

(511) 35 Optikai cikkek, különösen szemüvegek, szemüvegkeretek
és lencsék kiskereskedelme.

(511) 2
Festékek, bevonatok.
19 Vakolatok; habarcsok; csemperagasztók; homlokzati hõszigetelõ rendszerek; hõszigetelõ anyagok.
(111) 189.529
(151) 2007.05.08.
(210) M 06 01186
(220) 2006.04.05.
(732) Porter & Lasardi Kft., Budapest (HU)
(546)

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

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

189.533
(151) 2007.05.08.
M 06 01356
(220) 2006.04.19.
COVENT Tõkebefektetõ Rt., Budapest (HU)
dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

CELLADAM ITAL
32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.
189.534
(151) 2007.05.08.
M 06 01366
(220) 2006.04.19.
BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) ARMIXAM
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra.

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

(111) 189.535
(151) 2007.05.08.
(210) M 06 01368
(220) 2006.04.19.
(732) Hungary Szerencse Kft., Budapest (HU)
(546)

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

189.530
(151) 2007.05.08.
M 06 00992
(220) 2006.03.23.
Aquilla Co. Kft., Szeged (HU)
dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

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

(546)

Ruha, cipõ, kalapáru.

189.536
(151) 2007.05.08.
M 06 01367
(220) 2006.04.19.
Dewey Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 12
(111)
(210)
(732)
(740)

Kerékpárok és kerékpáralkatrészek.

189.531
(151) 2007.05.08.
M 06 00819
(220) 2006.03.09.
Fritz György, Budapest (HU)
dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés, programszerkesztés, számítástechnikai szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.532
(151) 2007.05.08.
M 06 01365
(220) 2006.04.19.
AGRIA-CENTER Kft., Budapest (HU)
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(511) 25 Ruházati cikkek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.537
(151) 2007.05.08.
M 06 01359
(220) 2006.04.19.
Takács Imre, Érd (HU)
dr. Molnár Gergõ Zsolt, Dr. B. Szabó Gábor és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest

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

(541) ROMANTIC FEEL
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosószerek; kelmék tisztítására, ápolására, kezelésére és szépítésére szolgáló készítmények, kelmék állagának megóvására szolgáló készítmények, kelmelágyító, kelmeélénkítõ szerek; tisztító-, súroló-, fényesítõ- és
csiszolókészítmények; edények és evõeszközök tisztítására, ápolására és szépítésére szolgáló szerek; illatosítórudak és egyéb illatosítótermékek ruhákhoz és ágynemûhöz, potpourrik és egyéb illatosítótermékek kelmék anyagának, valamint gardróbok, szekrények és fiókos szekrények levegõjének frissítésére és szagtalanítására.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.540
(151) 2007.05.08.
M 06 01184
(220) 2006.04.05.
Pure Source, Inc., Miami, Florida (US)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) STRIXADERM
(511) 3
Bõrkrémek és emulziók, bõrápoló készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.541
(151) 2007.05.08.
M 06 01189
(220) 2006.04.05.
Quattroplast Kft., Budapest (HU)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) DOCACETAL
(511) 17 Mûszaki mûanyag féltermékek, különösen öntéssel, extrudálással, préseléssel, fröccsöntéssel, hõformázással gyártott rudak, lemezek, csövek, profilok; szállal és egyéb adalékkal erõsített, illetve erõsítetlen hõre keményedõ és hõre lágyuló mûanyag
termékek.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.542
(151) 2007.05.08.
M 06 01190
(220) 2006.04.05.
Quattroplast Kft., Budapest (HU)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) DOCAMID
(511) 17 Mûszaki mûanyag féltermékek, különösen öntéssel, extrudálással, préseléssel, fröccsöntéssel, hõformázással gyártott rudak, lemezek, csövek, profilok; szállal és egyéb adalékkal erõsített, illetve erõsítetlen hõre keményedõ és hõre lágyuló mûanyag
termékek.
(111)
(210)
(732)
(740)

gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, húskonzervek, savanyúságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, kompótok.
30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé és ezen termékekbõl készített
italok és azonnal oldódó termékek; cukor, jég, jégkrémek; pudingok; tejbõl készített sûrítmények.

189.538
(151) 2007.05.08.
M 06 01369
(220) 2006.04.19.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

189.543
(151) 2007.05.08.
M 06 01530
(220) 2006.05.03.
Compagnie Gervais Danone, Paris (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

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

189.544
(151) 2007.05.08.
M 06 01888
(220) 2006.05.29.
MLESNA (Ceylon) Limited, Colombo 7 (LK)
dr. Elter Tamás ügyvéd, Budapest

(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.
(111) 189.545
(151) 2007.05.08.
(210) M 06 00300
(220) 2006.01.31.
(732) Varga és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Kaposvár (HU)
(740) dr. Verasztó Orsolya, Kocsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Club 69
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.546
(151) 2007.05.08.
M 06 00989
(220) 2006.03.23.
dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)

THE PERSIAN GOLDEN LIONESS AWARDS
41

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

(111) 189.547
(151) 2007.05.08.
(210) M 06 00988
(220) 2006.03.23.
(732) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)
(541) THE WORLD ACADEMY OF ARTS, LITERA-

TURE, AND MEDIA-WAALM
(511) 41
42

Szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szórakoztatás, oktatás.
Szakmai tanácsadás (az üzleti tanácsadás kivételével).

(111) 189.548
(151) 2007.05.08.
(210) M 06 00817
(220) 2006.03.09.
(732) radiocafé Tömegkommunikációs és Kulturális Szolgáltató
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szulik Brigitta, Szulik Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Tartósított, különösen gyorsfagyasztott hús, hal, baromfi- és
vadhús; húskivonatok; gyümölcs- és zöldségkeverékek, fõtt zöldségek; tojások, étkezési olajok és zsírok, tej és egyéb tejtermékek;
túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai;
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(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek, tanítási és oktatási eszközök
(anyagok, készülékek kivételével).
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.
(111) 189.549
(151) 2007.05.08.
(210) M 06 00986
(220) 2006.03.23.
(732) SKIN-TEAM Bõrdíszmû Gyártó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bozsek Ilona ügyvéd, Budapest
(541) SissyParadise
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(111) 189.550
(151) 2007.05.08.
(210) M 06 00995
(220) 2006.03.23.
(732) Havasy Viktor, Budapest (HU); dr. Dévay László Sándor,
Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) B.RICCH
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.551
(151) 2007.05.08.
M 06 00994
(220) 2006.03.23.
GOMA Rt., Budakeszi (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 16
18
25
28
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 3
Szappanok; tisztítószerek; illatszerek; illóolajok; aromaterápiás készítmények nem orvosi célokra; masszázskészítmények
nem gyógyászati célokra; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló
készítmények; nem gyógyhatású toalettkészítmények; fürdõ- és
tusolókészítmények; bõrápoló készítmények; olajok, krémek és
oldatok a bõr ápolásához; borotválkozókészítmények; borotválkozás elõtti és utáni készítmények; szõrtelenítõkészítmények;
barnító- és nap ellen védõ készítmények; kozmetikumok; sminkés sminkeltávolító készítmények; vazelin; ajakápoló készítmények; hintõporok, vatta, vattapamacsok; kozmetikai párnácskák,
zsebkendõk vagy törlõkendõk; elõre benedvesített vagy impregnált tisztítópárnák, kendõk vagy törlõruhák; szépségmaszkok,
arcpakolások.

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

189.579
(151) 2007.05.10.
M 02 02746
(220) 2002.06.07.
Brunswick Family Boat Co. Inc., Arlington, Washington (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) MAXUM
(511) 12 Hajók, csónakok, ezek részei, alkotóelemei, felszerelései és
tartozékai.

(111) 189.639
(151) 2007.05.15.
(210) M 04 00534
(220) 2004.02.06.
(732) GE Medical Systems Information Technologies, Inc.
(Wisconsin állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
Milwaukee, Wisconsin (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) AWARE
(511) 9
Egészség- és állapotfelmérõ, elemzõ, diagnosztikai és terápiás szoftverek és hálózatok.
10 Betegek megfigyelésére szolgáló betegdiagnosztikai, terápiás és sebészeti elektronikai berendezések.

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

189.640
(151) 2007.05.15.
M 04 00621
(220) 2004.02.13.
Tóth János, Forráskút (HU); Tóth László, Forráskút (HU)
RENTON KFT., Budapest

Iskola- és irodaszerek, tolltartók.
Iskolatáska, hátizsák.
Trikók, dzsekik, sapkák.
Tornazsák.

189.552
(151) 2007.05.08.
M 06 00824
(220) 2006.03.09.
UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 32

Ásványvíz.

(111) 189.641
(151) 2007.05.15.
(210) M 04 00984
(220) 2004.03.04.
(732) Interwest 2000 Kft., Budapest (HU)
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(111) 189.642
(151) 2007.05.15.
(210) M 04 01490
(220) 2004.03.31.
(732) HUNGAROPEN Író- és Irodaszergyártó Kft.,
Szentendre (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) HUNGAROPEN
(511) 16 Irodai cikkek, írószerek.

(546)

(511) 33 Orosz származású pezsgõk.
35 Orosz pezsgõkkel kapcsolatos reklámozás; orosz pezsgõkkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
39 Orosz pezsgõkkel kapcsolatos szállítás; orosz pezsgõk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

A rovat 205 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 166.066, 172.471,
182.378, 182.890, 183.390, 183.595, 184.314, 185.897, 186.362,
187.567, 187.861, 188.327, 188.344, 188.595, 188.719, 188.731,
188.808, 189.062–189.066, 189.068–189.079, 189.081–189.092,
189.218–189.225, 189.227–189.232, 189.234, 189.235, 189.298,
189.299, 189.302, 189.303, 189.306–189.323, 189.325, 189.327–
189.338, 189.389–189.419, 189.449–189.452, 189.482–189.521,
189.524–189.538, 189.540–189.552, 189.579, 189.639–189.642
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Védjegyoltalom megszûnése

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 118.516
(210) M 76 01045
(180) 2006.09.28
(111) 119.080
(210) M 76 01114
(180) 2006.09.10
(111) 119.085
(210) M 76 01166
(180) 2006.09.27
(111) 119.208
(210) M 77 01108
(180) 2006.09.10

(111) 126.387
(210) M 86 01960
(180) 2006.09.26
(111) 142.486
(210) M 96 02854
(180) 2006.09.02
(111) 142.844
(210) M 96 02892
(180) 2006.09.04
(111) 143.209
(210) M 96 03003
(180) 2006.09.13
(111) 143.423
(210) M 96 03131
(180) 2006.09.20

(111) 119.533
(210) M 77 01171
(180) 2006.09.28

(111) 145.717
(210) M 96 03018
(180) 2006.09.16

(111) 126.032
(210) M 86 01871
(180) 2006.09.04

(111) 146.316
(210) M 96 03205
(180) 2006.09.30

(111) 126.036
(210) M 86 01900
(180) 2006.09.12

(111) 146.363
(210) M 96 03199
(180) 2006.09.30

(111) 126.091
(210) M 86 01879
(180) 2006.09.10

(111) 147.890
(210) M 96 03117
(180) 2006.09.20

(111) 126.092
(210) M 86 01880
(180) 2006.09.10

(111) 148.683
(210) M 96 03000
(180) 2006.09.12

(111) 126.094
(210) M 86 01932
(180) 2006.09.19

(111) 148.965
(210) M 96 02672
(180) 2006.08.09

(111) 126.099
(210) M 86 01954
(180) 2006.09.24

(111) 148.977
(210) M 96 03176
(180) 2006.09.26

(111) 126.100
(210) M 86 01955
(180) 2006.09.24

(111) 149.268
(210) M 96 02866
(180) 2006.09.03

(111) 126.102
(210) M 86 01967
(180) 2006.09.26

(111) 149.270
(210) M 96 02886
(180) 2006.09.04
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(111) 149.271
(210) M 96 03029
(180) 2006.09.16

(111) 149.507
(210) M 96 02916
(180) 2006.09.05

(111) 149.475
(210) M 96 02882
(180) 2006.09.03

(111) 149.511
(210) M 96 02967
(180) 2006.09.10

(111) 149.476
(210) M 96 02983
(180) 2006.09.11

(111) 149.512
(210) M 96 03010
(180) 2006.09.13

(111) 149.477
(210) M 96 02955
(180) 2006.09.09

(111) 149.514
(210) M 96 03025
(180) 2006.09.16

(111) 149.478
(210) M 96 02897
(180) 2006.09.04

(111) 149.517
(210) M 96 03017
(180) 2006.09.16

(111) 149.482
(210) M 96 02912
(180) 2006.09.05

(111) 149.525
(210) M 96 02970
(180) 2006.09.10

(111) 149.483
(210) M 96 02881
(180) 2006.09.03

(111) 149.527
(210) M 96 02971
(180) 2006.09.10

(111) 149.485
(210) M 96 02875
(180) 2006.09.03

(111) 149.529
(210) M 96 02958
(180) 2006.09.09

(111) 149.488
(210) M 96 02885
(180) 2006.09.04

(111) 149.531
(210) M 96 03015
(180) 2006.09.13

(111) 149.489
(210) M 96 02896
(180) 2006.09.04

(111) 149.534
(210) M 96 02872
(180) 2006.09.03

(111) 149.495
(210) M 96 02963
(180) 2006.09.09

(111) 149.546
(210) M 96 02940
(180) 2006.09.06

(111) 149.496
(210) M 96 02938
(180) 2006.09.06

(111) 149.547
(210) M 96 02948
(180) 2006.09.06

(111) 149.497
(210) M 96 02889
(180) 2006.09.04

(111) 149.550
(210) M 96 02942
(180) 2006.09.06

(111) 149.498
(210) M 96 02888
(180) 2006.09.04

(111) 149.552
(210) M 96 02935
(180) 2006.09.06

(111) 149.499
(210) M 96 02887
(180) 2006.09.04

(111) 149.553
(210) M 96 02949
(180) 2006.09.06
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 149.554
(210) M 96 03011
(180) 2006.09.13

(111) 149.631
(210) M 96 02930
(180) 2006.09.06

(111) 149.555
(210) M 96 02952
(180) 2006.09.06

(111) 149.632
(210) M 96 03034
(180) 2006.09.16

(111) 149.558
(210) M 96 02945
(180) 2006.09.06

(111) 149.633
(210) M 96 02895
(180) 2006.09.04

(111) 149.559
(210) M 96 02939
(180) 2006.09.06

(111) 149.634
(210) M 96 03004
(180) 2006.09.13

(111) 149.562
(210) M 96 02923
(180) 2006.09.05

(111) 149.635
(210) M 96 03006
(180) 2006.09.13

(111) 149.612
(210) M 96 02857
(180) 2006.09.02

(111) 149.636
(210) M 96 03041
(180) 2006.09.16

(111) 149.614
(210) M 96 03033
(180) 2006.09.16

(111) 149.639
(210) M 96 03045
(180) 2006.09.16

(111) 149.615
(210) M 96 02860
(180) 2006.09.02

(111) 149.641
(210) M 96 02929
(180) 2006.09.06

(111) 149.618
(210) M 96 03032
(180) 2006.09.16

(111) 149.648
(210) M 96 02946
(180) 2006.09.06

(111) 149.619
(210) M 96 03031
(180) 2006.09.16

(111) 149.651
(210) M 96 03039
(180) 2006.09.16

(111) 149.620
(210) M 96 03030
(180) 2006.09.16

(111) 149.653
(210) M 96 02873
(180) 2006.09.03

(111) 149.622
(210) M 96 03044
(180) 2006.09.16

(111) 149.882
(210) M 96 02859
(180) 2006.09.02

(111) 149.623
(210) M 96 02869
(180) 2006.09.03

(111) 150.715
(210) M 96 03147
(180) 2006.09.23

(111) 149.626
(210) M 96 02973
(180) 2006.09.11

(111) 150.878
(210) M 96 03163
(180) 2006.09.25

(111) 149.627
(210) M 96 02981
(180) 2006.09.11

(111) 150.880
(210) M 96 03161
(180) 2006.09.25
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 150.911
(210) M 96 03139
(180) 2006.09.23

(111) 151.502
(210) M 96 03179
(180) 2006.09.26

(111) 150.913
(210) M 96 03173
(180) 2006.09.25

(111) 151.503
(210) M 96 03180
(180) 2006.09.26

(111) 150.967
(210) M 96 03165
(180) 2006.09.25

(111) 151.506
(210) M 96 03181
(180) 2006.09.26

(111) 151.244
(210) M 96 03149
(180) 2006.09.23

(111) 151.507
(210) M 96 03122
(180) 2006.09.20

(111) 151.245
(210) M 96 03146
(180) 2006.09.23

(111) 151.513
(210) M 96 03197
(180) 2006.09.27

(111) 151.246
(210) M 96 03143
(180) 2006.09.23

(111) 151.518
(210) M 96 03204
(180) 2006.09.30

(111) 151.248
(210) M 96 03132
(180) 2006.09.23

(111) 151.526
(210) M 96 03202
(180) 2006.09.30

(111) 151.255
(210) M 96 03167
(180) 2006.09.25

(111) 151.528
(210) M 96 03200
(180) 2006.09.30

(111) 151.256
(210) M 96 03168
(180) 2006.09.25

(111) 151.565
(210) M 96 03116
(180) 2006.09.20

(111) 151.257
(210) M 96 03171
(180) 2006.09.25

(111) 151.566
(210) M 96 03115
(180) 2006.09.20

(111) 151.384
(210) M 96 03125
(180) 2006.09.20

(111) 151.762
(210) M 96 03155
(180) 2006.09.24

(111) 151.386
(210) M 96 03124
(180) 2006.09.20

(111) 151.858
(210) M 96 03159
(180) 2006.09.24

(111) 151.389
(210) M 96 03121
(180) 2006.09.20

(111) 151.878
(210) M 96 03151
(180) 2006.09.24

(111) 151.393
(210) M 96 03123
(180) 2006.09.20

(111) 152.210
(210) M 96 02933
(180) 2006.09.06

(111) 151.462
(210) M 96 03105
(180) 2006.09.19

(111) 152.325
(210) M 96 02853
(180) 2006.09.02
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 152.327
(210) M 96 02852
(180) 2006.09.02

(111) 152.704
(210) M 96 03049
(180) 2006.09.16

(111) 152.328
(210) M 96 03065
(180) 2006.09.17

(111) 152.706
(210) M 96 03054
(180) 2006.09.16

(111) 152.331
(210) M 96 03064
(180) 2006.09.17

(111) 152.708
(210) M 96 03098
(180) 2006.09.19

(111) 152.505
(210) M 96 02975
(180) 2006.09.11

(111) 152.712
(210) M 96 02974
(180) 2006.09.11

(111) 152.545
(210) M 96 03164
(180) 2006.09.25

(111) 152.714
(210) M 96 03002
(180) 2006.09.13

(111) 152.577
(210) M 96 02972
(180) 2006.09.10

(111) 152.764
(210) M 96 03127
(180) 2006.09.20

(111) 152.627
(210) M 96 02861
(180) 2006.09.02

(111) 152.901
(210) M 96 02993
(180) 2006.09.11

(111) 152.680
(210) M 96 03080
(180) 2006.09.18

(111) 152.909
(210) M 96 02996
(180) 2006.09.12

(111) 152.681
(210) M 96 03081
(180) 2006.09.18

(111) 152.923
(210) M 96 02902
(180) 2006.09.04

(111) 152.683
(210) M 96 03062
(180) 2006.09.17

(111) 152.924
(210) M 96 02918
(180) 2006.09.05

(111) 152.684
(210) M 96 03082
(180) 2006.09.18

(111) 152.974
(210) M 96 02864
(180) 2006.09.03

(111) 152.685
(210) M 96 03083
(180) 2006.09.18

(111) 153.083
(210) M 96 03071
(180) 2006.09.17

(111) 152.691
(210) M 96 03053
(180) 2006.09.16

(111) 153.121
(210) M 96 02856
(180) 2006.09.02

(111) 152.693
(210) M 96 03061
(180) 2006.09.17

(111) 153.200
(210) M 96 02863
(180) 2006.09.03

(111) 152.694
(210) M 96 03055
(180) 2006.09.16

(111) 153.224
(210) M 96 03104
(180) 2006.09.19
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 153.225
(210) M 96 03118
(180) 2006.09.20

(111) 155.133
(210) M 96 03103
(180) 2006.09.19

(111) 153.254
(210) M 96 03111
(180) 2006.09.19

(111) 155.162
(210) M 96 03142
(180) 2006.09.23

(111) 153.294
(210) M 96 03036
(180) 2006.09.16
(111) 153.296
(210) M 96 03046
(180) 2006.09.16
(111) 153.454
(210) M 96 03126
(180) 2006.09.20
(111) 153.518
(210) M 96 03191
(180) 2006.09.27
(111) 153.637
(210) M 96 03203
(180) 2006.09.30
(111) 153.646
(210) M 96 02913
(180) 2006.09.05
(111) 153.647
(210) M 96 03051
(180) 2006.09.16
(111) 153.663
(210) M 96 03166
(180) 2006.09.25
(111) 153.830
(210) M 96 03092
(180) 2006.09.19
(111) 153.867
(210) M 96 02928
(180) 2006.09.06
(111) 153.868
(210) M 96 03072
(180) 2006.09.17
(111) 154.187
(210) M 96 03014
(180) 2006.09.13
(111) 154.937
(210) M 96 02968
(180) 2006.09.10

(111) 155.408
(210) M 96 03074
(180) 2006.09.18
(111) 155.552
(210) M 96 02898
(180) 2006.09.04
(111) 155.553
(210) M 96 02899
(180) 2006.09.04
(111) 155.673
(210) M 96 03008
(180) 2006.09.13
(111) 156.420
(210) M 96 02941
(180) 2006.09.06
(111) 156.477
(210) M 96 02876
(180) 2006.09.03
(111) 156.478
(210) M 96 02879
(180) 2006.09.03
(111) 156.980
(210) M 96 03073
(180) 2006.09.17
(111) 157.241
(210) M 96 02877
(180) 2006.09.03
(111) 158.504
(210) M 96 03152
(180) 2006.09.24
(111) 158.557
(210) M 96 02959
(180) 2006.09.09
(111) 159.334
(210) M 96 03198
(180) 2006.09.30
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/6
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 159.480
(210) M 96 03075
(180) 2006.09.18

(111) 143.960
(732) M L Laboratories plc, Liverpool (GB)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 164.486
(210) M 96 02969
(180) 2006.09.10

(111) 155.136
(111) 155.436
(732) PepsiCo,Inc.,(Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 169.207
(210) M 96 03112
(180) 2006.09.19

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

A rovat 179 db közlést tartalmaz.
Védjegyoltalom törlése
Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt
(111) 126.966
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
(740) Nestlé Hungária Kft., Budapest

(111) 179.808
(732) A-VONAL BT., Miskolc (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi
Ügyvivõi Iroda, Budapest
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/6
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása

(111) 118.822
(732) BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen am Rhein (DE)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 118.831
(732) ALTANA Pharma AG, Konstanz (DE)

(111) 126.609
(732) Ceva Sante Animale, Libourne (FR)

(111) 118.832
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

(111) 126.709
(732) BASF Agrochemical Products B.V., Arnhem (NL)

(111) 118.932
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)

(111) 126.710
(732) Lonsdale Sports Limited, Burnham (GB)

(111) 118.961
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

(111) 126.711
(732) ROCKWELL AUTOMATION, INC., Milwaukee,
Wisconsin (US)

(111) 119.007
(732) Del Monte Corporation (New York állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), San Francisco, California (US)

(111) 126.712
(732) Rockwell Automation, Inc., Milwaukee, Wisconsin (US)

(111) 119.091
(732) Berol Corporation, Brentwood, Tennessee (US)

(111) 126.747
(732) BP p.l.c., London (GB)

(111) 119.097
(732) Energizer Limited, London (GB)

(111) 126.772
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,
Delaware (US)

(111) 119.301
(732) KABUSHIKI KAISHA KANEBO KESHOHIN (KANEBO
COSMETICS INC.), Tokyo (JP)

(111) 126.985
(732) LEGO Juris A/S, Billund (DK)

(111) 119.576
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven (NL)
(111) 119.597
(732) Cooper Brands, Inc. (Delaware állam törvényei szerint müködõ
vállalat), Houston, Texas (US)
(111) 119.685
(732) Chevron Oronite Company LLC (Delaware államban bejegyzett
cég), San Francisco, California (US)
(111) 119.723
(732) Molson Canada 2005, Toronto, Ontario (CA)
(111) 119.840
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(111) 120.067
(111) 120.069
(732) Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)
(111) 126.557
(732) Ilcsi Szépítõ Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

126.589
126.590
126.591
126.592
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

(111) 126.993
(732) Masprodenkoh Kabushiki Kaisha, Aichi-gun, Aichi-ken (JP)
(111) 126.996
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd., Wilmington,
Delaware (US)
(111) 127.368
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(111) 144.750
(732) JANET-VIKTÓRIA Illatszer és Divatcikk Kereskedelmi Bt.,
Budapest (HU)
(111) 144.961
(111) 144.971
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

M724

145.582
145.598
146.052
Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/6
Nemzeti védjegyoltalom megújítása
(111) 146.235
(732) DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

(111) 150.846
(732) Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Dearborn, Michigan (US)

(111) 146.923
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 150.859
(732) NBA Properties, Inc., New York, New York (US)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 150.938
(732) Kiturami Homsys Co., Ltd., Bucheon, Kyunggido (KR)

147.538
147.539
147.644
147.801
Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 150.950
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(111) 150.992
(732) The British United Provident Association Limited, London (GB)

(111) 147.810
(732) Beregszászi Gyuláné, Budapest (HU)

(111) 151.049
(732) Eckes-Granini Group GmbH, Nieder-Olm (DE)

(111) 149.014
(111) 149.015
(732) Smith & Wesson Corp., Springfield, Massachusetts (US)

(111) 151.057
(732) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München 40 (DE)

(111) 149.508
(732) Health and Beauthy Business Media Nyomdaipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 151.080
(732) Omnicom International Holdings Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ cég), San Francisco, California (US)

(111) 150.290
(111) 150.291
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

(111) 151.126
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(111) 150.388
(732) Smith & Wesson Corp., Springfield, Massachusetts (US)

(111) 151.212
(732) Bornholms Konservesfabrik Holding A/S (GLOBAL FOODS
A/S), Hvidovre (DK)

(111) 150.422
(732) New Line Productions, Inc., New York, New York (US)

(111) 151.225
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 150.470
(732) Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation),
Tokió (JP)

(111) 151.321
(732) Sweet Point Édesipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Dunakeszi (HU)

(111) 150.649
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
(111) 150.669
(111) 150.670
(732) Consolidated Edison Company of New York, Inc., New York,
New York (US)
(111) 150.671
(732) Comptoir Nouveau de la Parfumerie, Société anonyme,
Párizs (FR)

(111) 151.351
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(111) 151.570
(732) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION, Armonk, New York állam (US)
(111) 151.611
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 150.672
(732) Consolidated Edison Company of New York, Inc., New York,
New York (US)
(111) 150.766
(732) RÁBA Jármûipari Holding Nyrt., Gyõr (HU)

(111) 151.688
(732) Alterna Holdings Corp., (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Century City, California (US)
(111) 151.777
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 150.836
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd., Wilmington,
Delaware (US)

(111) 151.822
(732) ISCAR LTD., Tefen (IL)

M725

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/6
Nemzeti védjegyoltalom megújítása
(111) 151.826
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 152.994
(732) Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited, Bradford
West Yorkshire (GB)

(111) 151.833
(732) PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)
(111) 151.953
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
(111) 151.983
(732) Whitbread Restaurants Holding GmbH., Düsseldorf (DE)
(111) 152.130
(732) MORGAN STANLEY (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

153.013
153.024
153.025
153.027
153.030
153.031
153.033
Hearst Communications, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 153.040
(732) Cable & Wireless Plc, London (GB)

(111) 152.168
(732) Church & Dwight Co., Inc., Delaware Államban,
Amerikai Egyesült Államok bej.cég, Princeton, New Jersey (US)

(111) 153.050
(732) EURO-ELZETT Zárgyártó és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)

(111) 152.187
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

(111) 153.080
(732) MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 152.195
(732) MASSEY Ferguson Corp. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Duluth, Georgia (US)

(111) 153.130
(732) PepsiCo, Inc., (Észak Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)

(111) 152.281
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 152.356
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 153.164
(732) In Salah Gas Limited, St. Helier, Jersey (GB)

(111) 152.402
(732) SEGA CORPORATION, Tokyo (JP)

(111) 153.415
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d., KOPRIVNICA (HR)

(111) 152.430
(732) SOLUTIA INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), St. Louis, Missouri (US)

(111) 153.449
(732) Cable & Wireless Plc, London (GB)

(111) 152.523
(732) The Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider International, Torrance,
Kalifornia (US)
(111) 152.603
(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim, Istanbul (TR)
(111) 152.729
(732) Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Stockholm (SE)
(111) 152.787
(732) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München 40 (DE)
(111) 152.789
(732) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
(111) 152.836
(111) 152.837
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

153.133
153.134
153.139
The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 153.464
(732) Textron Innovations Inc., Providence, Rhode Island (US)
(111) 153.501
(732) MULTICENTER Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 153.711
(732) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme), Viroflay (FR)
(111) 153.718
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)
(111) 153.823
(732) EURO-ELZETT Zárgyártó és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)
(111) 153.855
(732) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása
(111) 153.953
(732) Eroglu Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi,
Avcilar-Instanbul (TR)

(111) 154.940
(732) Compagnie Gervais Danone S.A., Paris (FR)
(111) 155.268
(732) Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

(111) 154.007
(732) Scapa Group Plc., Blackburn, Lancashire (GB)
(111) 154.013
(732) Esprit International (California állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)

(111) 155.334
(732) Suzuki Motor Corporation, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken (JP)
(111) 155.389
(732) Mobil Expo Kft., Gyõr (HU)

(111) 154.066
(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(111) 154.082
(732) Oy Hartwall Ab, Helsinki (FI)

(111) 155.403
(111) 155.404
(732) INTEL CORPORATION, Santa Clara, Kalifornia (US)

(111) 154.233
(732) McLaren Racing Ltd., Woking, Surrey (GB)

(111) 155.532
(732) FERROSAN A/S, Soborg (DK)

(111) 154.236
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Szöul (KR)

(111) 155.581
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 154.277
(732) Cadbury Limited, Birmingham (GB)

(111) 155.636
(732) Cardinal Health 303, Inc., San Diego, California (US)

(111) 154.345
(732) Cadbury Ireland Ltd., Coolock, Dublin 5 (IE)

(111) 155.665
(732) VASAS Sport Club, Budapest (HU)

(111) 154.398
(732) Consolidated Edison Company of New York, Inc., New York,
New York (US)

(111) 155.733
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

(111) 154.399
(111) 154.425
(732) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.160
(732) E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Nagykanizsa (HU)

(111) 154.463
(732) Church & Dwight Virginia Co., Inc. (Delaware államban
bejegyzett cég), Colonial Heights, Virginia (US)

(111) 156.176
(111) 156.177
(732) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme), Viroflay (FR)

(111) 154.464
(111) 154.465
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

(111) 156.229
(732) I.M. GROUP LIMITED, West Bromwich, West Midlands (GB)

(111) 154.499
(732) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme), Viroflay (FR)

(111) 157.010
(732) Aventis Inc. (Pennsylvania állam törvényei szerint bejegyzett
cég), Greenville, Delaware (US)

(111) 154.516
(732) CLT-UFA, Luxembourg (LU)
(111) 154.553
(732) Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)
(111) 154.740
(732) Imperial Tobacco Magyarország Kft., Debrecen (HU)

(111) 157.014
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(111) 160.947
(732) Hemotrade Kereskedelmi Termeltetõ és Szolgáltató Kft.,
Kaposvár (HU)

(111) 154.876
(732) Baló Júlia, Budapest (HU)

(111) 160.961
(732) Church & Dwight Co., Inc., Delaware Államban, Amerikai
Egyesült Államok bej.cég, Princeton, New Jersey (US)

(111) 154.880
(732) NV Masterfoods SA, St. Stevens Woluwe (BE)

(111) 161.577
(732) Nomura Asset Management UK Limited, London (GB)
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(111) 162.172
(732) Cable & Wireless Plc, London (GB)

(111) 165.907
(732) Textron Innovations Inc., Providence, Rhode Island (US)
A rovat 164 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények

Vegyes védjegyközlemények

(111) 140.842
(732) Husqvarna AB, 82 Huskvarna (SE)

Jogutódlás
(111) 118.362
(732) Vestel Dis Ticaret A.S., Manisa (TR)

(111) 144.144
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(111) 118.835
(732) TAC Products Limited, Slough,Berkshire (GB)

(111) 144.931
(732) NANJING AUTOMOBILE (GROUP) CORPORATION,
Nanjing (CN)

(111) 122.594
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 145.956
(732) Pfizer Consumer Healthcare Health AB, Stockholm (SE)

(111) 126.107
(732) Novartis AG, Basel (CH)

(111) 147.295
(732) NANJING AUTOMOBILE (GROUP) CORPORATION,
Nanjing (CN)

(111) 126.711
(111) 126.712
(732) Rockwell Automation, Inc., Milwaukee, Wisconsin (US)
(111)
(111)
(111)
(732)

128.175
128.176
128.203
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC, Salt Lake City,
Utah (US)

(111)
(111)
(111)
(732)

128.357
128.358
128.652
TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 150.927
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Winston-Salem, North Carolina (US)
(111) 151.225
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 151.321
(732) Sweet Point Édesipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Dunakeszi (HU)

(111) 129.033
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Winston-Salem,
North Carolina (US)
(111) 129.939
(111) 131.912
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Winston-Salem, North Carolina (US)
(111) 131.914
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Winston-Salem,
North Carolina (US)
(111) 134.297
(732) Perfetti Van Melle S.p.A., Lainate (Milano) (IT)
(111) 134.615
(111) 135.983
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Winston-Salem,
North Carolina (US)

147.538
147.539
147.644
147.801
Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 151.547
(732) Hayward Pool Cleaners Corp. (New Jersey törvényei szerint
mûködõ vállalat), Elizabeth, New Jersey (US)
(111) 152.101
(111) 152.102
(732) HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC, Salt Lake City,
Utah (US)
(111) 152.396
(732) ConocoPhillips Company, Houston, Texas (US)
(111) 152.616
(732) Újpesti Gépelemgyár Hidraulikus Kft., Budapest (HU)
(111) 152.836
(111) 152.837
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
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(111) 153.080
(732) MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 168.192
(111) 168.193
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 154.470
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(111) 168.343
(732) Vér József, Budapest (HU)

(111) 154.679
(111) 154.759
(732) LW-TRADE KFT., Budapest (HU)

(111) 168.811
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 154.785
(732) Sweet Point Édesipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Dunakeszi (HU)

(111) 170.388
(732) CHEMOR Kutató, Fejlesztõ és Kereskedõ Kft., Törökbálint (HU)

(111) 155.383
(732) Saliber Kft., Keszthely (HU)

(111) 170.759
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(111) 155.389
(732) Mobil Expo Kft., Gyõr (HU)

(111) 172.041
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 155.581
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 172.160
(732) SC Astese Production S.r.l., Bucharest (RO)

(111) 156.374
(732) Shokk.hu Kft., Budapest (HU)

(111) 172.237
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 158.391
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 158.438
(111) 158.447
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)
(111) 159.092
(732) Perfetti Van Melle S.p.A., Lainate (Milano) (IT)

172.706
172.708
172.884
172.885
173.150
ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(111) 173.227
(732) Li Li, Budapest (HU)

(111) 159.625
(732) VRG Linhas Aéreas S.A., Setor de Carga O (BR)

(111) 175.022
(732) DB-CENTER Kft., Budapest (HU)

(111) 159.790
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,
Budapest (HU)

(111) 177.126
(732) Vér József, Budapest (HU)

(111) 160.342
(732) Dr. Bata Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ Zrt.,
Ócsa (HU)

(111) 177.411
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,
Budapest (HU)

(111) 160.962
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,
Budapest (HU)

(111) 177.726
(111) 179.055
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(111) 163.661
(732) ANDA Kereskedelmi Kft., Barcs (HU)

(111) 181.384
(732) Barnes Group Switzerland GmbH, Teufen (CH)

(111) 166.302
(111) 166.679
(732) CIT Group Inc., Livingston, New Jersey (US)

(111) 181.699
(111) 182.170
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(111) 166.734
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(111) 182.976
(732) Vet-Med-Labor Kft., Budapest (HU)
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(111) 183.499
(732) LILY OF THE DESERT, Denton, Texas (US)
(111) 184.284
(732) Freee Impressum Kft., Budapest (HU)
(111) 184.639
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)
(111) 184.822
(732) Pannon Készház Kft., Pécs (HU)
(111) 184.996
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(111) 127.368
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 131.457
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Dr. Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest
(111)
(111)
(732)
(740)

140.905
140.963
VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 185.896
(732) IB-Disztribúció Kft., Budapest (HU)

(111) 142.725
(732) Hoteles Camino Real, S.A. de C.V., Mexico City (MX)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 185.934
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Debrecen (HU)

(111) 143.960
(732) M L Laboratories plc, Liverpool (GB)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 186.013
(111) 186.014
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(111) 149.508
(732) Health and Beauthy Business Media Nyomdaipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mucsányi Zoltán ügyvéd, Mucsányi Ügyvédi Iroda,
Nagykovácsi

(111) 186.041
(732) TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., Jeruzsálem (IL)
(111) 186.401
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Debrecen (HU)
(111) 187.213
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)
(111) 187.265
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 187.333
(732) Bábolna Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)
(111) 187.486
(732) Zoknitex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 188.216
(732) LUNÁR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 188.507
(732) TGIF Kft., Egerszalók (HU)
A rovat 100 db közlést tartalmaz.

(111) 150.950
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(111) 151.001
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 151.049
(732) Eckes-Granini Group GmbH, Nieder-Olm (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 151.688
(732) Alterna Holdings Corp., (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Century City, California (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111)
(111)
(732)
(740)

151.826
151.953
SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 152.994
(732) Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited,
Bradford West Yorkshire (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

Képviseleti megbízás
(111)
(111)
(111)
(111)

126.589
126.590
126.591
126.592

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
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(111) 153.031
(111) 153.033
(732) Hearst Communications, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

173.519
173.632
174.773
174.791
178.405
178.406
178.640
SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 153.501
(732) MULTICENTER Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Knerli Viktor, Dr. Knerli Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

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

179.267
181.129
Danubius Kereskedõház Vagyonkezelõ Rt., Budapest (HU)
Dr. Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 154.066
(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ,
S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 187.368
(732) Eckes-Granini Group GmbH, Nieder-Olm (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 153.415
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d., KOPRIVNICA (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ,
S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

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

(111) 188.676
(111) 188.685
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Dr. Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

154.464
154.465
155.733
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 156.229
(732) I.M. GROUP LIMITED, West Bromwich, West Midlands (GB)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,
dr. Sasvári Gabriella, Budapest
(111) 159.189
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Dr. Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 188.750
(732) Benei és Társa Ostyasütõ és Édesipari Termékeket Készítõ
és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság 50%,
Budakeszi (HU); Benei László 25%, Budapest (HU);
Benei Lászlóné 25%, Budapest (HU)
(740) Benei Lászlóné, Budapest
A rovat 55 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése
(111) 162.194
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)
(740)

162.367
162.999
163.743
166.879
SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

117.842
117.843
119.043
119.236
119.238
119.239
119.240
119.677
126.569
TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

(111) 167.567
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Dr. Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 131.457
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 168.845
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 138.671
(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Seattle,
Washington (US)

(111) 169.107
(111) 170.422
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Dr. Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 142.725
(732) Hoteles Camino Real, S.A. de C.V., Mexico City (MX)
(111) 143.960
(732) M L Laboratories plc, Liverpool (GB)
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(111)
(111)
(111)
(732)

145.338
150.013
150.021
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Seattle,
Washington (US)

(111) 150.950
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

(111) 151.688
(732) Alterna Holdings Corp., (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Century City, California (US)

(111) 172.049
(111) 172.058
(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Seattle,
Washington (US)

(111) 151.826
(111) 151.953
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
(111) 152.994
(732) Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited, Bradford
West Yorkshire (GB)
153.013
153.024
153.025
153.027
153.030
153.031
153.033
Hearst Communications, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 153.415
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d., KOPRIVNICA (HR)
(111) 153.501
(732) MULTICENTER Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 156.229
(732) I.M. GROUP LIMITED, West Bromwich, West Midlands (GB)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

162.367
162.999
163.743
166.879
SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

173.519
173.632
174.773
174.791
SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

174.945
175.694
176.162
176.184
176.193
176.861
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Seattle,
Washington (US)

(111)
(111)
(111)
(732)

178.405
178.406
178.640
SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 180.475
(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Seattle,
Washington (US)

(111) 154.066
(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

(111) 162.194
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 179.267
(732) Danubius Kereskedõház Vagyonkezelõ Rt., Budapest (HU)

(111) 153.822
(732) Regálé Klímatechnikai Kereskedelmi, Mûszaki, Gazdasági
Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 159.189
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 168.845
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
(111) 169.107
(111) 170.422
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 151.049
(732) Eckes-Granini Group GmbH, Nieder-Olm (DE)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 167.567
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 181.129
(732) Danubius Kereskedõház Vagyonkezelõ Rt., Budapest (HU)
(111) 186.802
(732) Nikolicza, Dorottya, Prága (CZ)
(111) 187.368
(732) Eckes-Granini Group GmbH, Nieder-Olm (DE)
(111) 188.676
(111) 188.685
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
A rovat 66 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/6
Nemzeti vegyes védjegyközlemények

Név-, illetve címváltozás
(111) 118.835
(732) TAC Products Limited, Slough,Berkshire (GB)
(111) 118.939
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(111) 119.007
(732) Del Monte Corporation (New York állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), San Francisco, California (US)
(111) 119.825
(732) Deloro Stellite Holdings Corporation, Fenton, Missouri (US)

(111) 151.049
(732) Eckes-Granini Group GmbH, Nieder-Olm (DE)
(111) 151.080
(732) Omnicom International Holdings Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ cég), San Francisco, California (US)
(111) 151.547
(732) Hayward Pool Cleaners Corp. (New Jersey törvényei szerint
mûködõ vállalat), Elizabeth, New Jersey (US)
(111) 151.688
(732) Alterna Holdings Corp., (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Century City, California (US)

(111) 127.379
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

(111) 151.826
(111) 151.953
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 131.457
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 151.982
(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Suwon-si,
Gyeonggi-do (KR)

(111) 135.110
(732) CSL Behring L.L.C., King of Prussia, PA 19406-1310 (US)

(111) 152.187
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 152.356
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

140.905
140.963
142.306
VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

(111) 144.750
(732) JANET-VIKTÓRIA Illatszer és Divatcikk Kereskedelmi Bt.,
Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

145.582
145.598
146.052
Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 146.235
(732) DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

147.555
147.973
148.729
VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

(111) 149.508
(732) Health and Beauthy Business Media Nyomdaipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 152.603
(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim, Istanbul (TR)
(111) 153.415
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d., KOPRIVNICA (HR)
(111) 156.160
(732) E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Nagykanizsa (HU)
(111) 157.014
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(111) 157.783
(111) 158.650
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
(111) 158.815
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)
(111) 159.189
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 150.290
(111) 150.291
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

(111) 162.277
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

(111) 150.469
(732) Backaldrin Österreich GmbH, Bécs (AT)

(111) 162.367
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 150.950
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

(111) 162.461
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

M734
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények
(111) 162.656
(732) Dako Denmark A/S, Glostrup (DK)

(111) 174.559
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 162.999
(111) 163.743
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 174.773
(111) 174.791
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 164.961
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 175.176
(111) 175.186
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 166.879
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
(111) 167.567
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 168.845
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
(111) 169.107
(111) 170.422
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

173.195
173.196
173.197
173.198
Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 173.519
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
(111) 173.609
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(111) 173.632
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
(111)
(111)
(111)
(111)

173.815
173.888
173.897
174.336

(111) 175.430
(732) Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., Herend (HU);
Tokaj Kereskedõház Rt., Sátoraljaújhely (HU);
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU);
Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(111) 175.486
(111) 175.540
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(111) 176.292
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
(111) 177.081
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

178.405
178.406
178.640
SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 181.777
(732) Balogh Béla, Budapest (HU)
(111) 186.510
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
(111) 187.368
(732) Eckes-Granini Group GmbH, Nieder-Olm (DE)
(111) 188.676
(111) 188.685
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
A rovat 81 db közlést tartalmaz.
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