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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése

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

M 06 03348
(220) 2006.10.11.
Zhang Ying, Budapest (HU)
Kissné Meggyesi Zita, Budapest

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

MEDD
25

Ruha, lábbeli.

(210) M 06 01760
(220) 2006.05.19.
(731) MTG METRO GRATIS Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdész Éva, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; újságok, üdvözlõkártyák, zászlók, zacskók csomagolására tárgymutatók, transzparensek, prospektusok, sablonok,
sokszorosító papírok, noteszek, nyomtatványok, öntapadó címkék, papíráruk, pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek, magazinok, naptárak, írószerek, írótollak, dossziék, értesítések formanyomtatványok, földrajzi térképek, grafikai nyomtatók, albumok, ceruzák, címkék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; eszmecserék, élõ elõadások bemutatása, klubszolgáltatások, konferenciák, könyvkiadás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoztatási tárgyú információk, szövegek kiadása filmgyártás, könyvkiadás, rádiós szórakoztatás, show-mûsorok, televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás.
(210) M 06 01763
(220) 2006.05.19.
(731) dr. Ésik Olga, Pécs (HU);
Váczy György Alapítvány, Zsombó (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 44 Alkoholbetegek elvonókezelése, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, fizi(k)oterápia, orvosi szolgáltatások.

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

M 05 01065
(220) 2005.03.23.
Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Sikk Csak Nõknek
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
M 05 01066
(220) 2005.03.23.
Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

(210) M 05 01702
(220) 2005.05.13.
(731) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)
(541) Pendimetalin
(511) 1
Algák (trágyák); foszfátok; gabonaüszög elleni vegyi termékek; hormonok gyümölcsök érésének elõsegítésére; humuszos
fejtrágya; karbonil növényvédelmi használatra; kálium; kertészeti vegyi termékek a gombaölõ, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölõ
szerek kivételével; lombtalanítók; mezõgazdasági vegyi termékek kivéve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket; mûtrágyák; mûtrágyázó készítmények; nátriumsók (vegyi
termékek); növények növekedését szabályozó készítmények;
nyomelem készítmények növények részére; peronoszpóra elleni
vegyi termékek; sók (mûtrágya); szõlõbetegségek elleni vegyi
termékek; szuperfoszfátok (trágya); talajkondicionáló vegyi termékek; vegyi adalékanyagok gombaölõ szerekhez; vegyi adalékanyagok rovarirtó szerekhez; vetõmag tartósítószerek; virágok
tartósítására szolgáló termékek.
5
Algicidek; atkairtó szerek; dohánykivonatok (rovarirtó szerek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölõ
szerek, fungicidek; gyomirtó szerek (herbicidek); korhadást okozó gombák elleni készítmények; lárvairtó szerek; meztelen csigák
irtására szolgáló szerek; mérgek; parazitaölõ készítmények; parazitaölõ szerek; patkánymérgek; peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló vegyi termékek; peszticidek (kártevõirtó szerek);
rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölõszerek; rovarriasztók; szõlõ betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek; talajfertõtlenítõ készítmények.
(210) M 05 00183
(220) 2005.01.14.
(731) Pannonhalmi Fõapátság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) BENCÉS
(511) 3
Levendulaolaj, levendulavíz, illóolajok, szappanok, kozmetikai cikkek, dezodorok személyes használatra.
4
Viaszgyertyák, karácsonyfagyertyák.
5
Gyógyitalok, gyógyteák, herbateák, gyógynövény készítmények, gyógynövények, szárított levendula; légfrissítõ készítmények; méhészeti termékek gyógyászati használatra.
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6
Fémbõl (nem nemesfémbõl) készült kegytárgyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
9
Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok, DVD-k, számítástechnikai adathordozók; számítógépi programok.
14 Nemesfémbõl készült vagy ezekkel bevont kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
16 Könyvek, újságok, folyóiratok, ismertetõ füzetek, prospektusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, poszterek, naptárak, szentképek és egyéb kiadványok; fényképek; kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak papírmaséból
vagy kartonból; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
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.
28 Játékok és játékszerek; játékkártyák; sportcikkek; karácsonyfadíszek.
30 Tea; sütõipari termékek, száraztészták; méz, méhészeti termékek emberi fogyasztásra; fûszerek, fûszerkeverékek, szárított
fûszernövények.
31 Kertészeti termékek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek; élõ növények és virágok.
32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.
33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszes italok.
41 Oktatás; szakképzés; óvodák; diákotthonok; ifjúsági táborok; ifjúsági sportversenyek; oktatási vagy kulturális célú versenyek szervezése; alkotómûhelyek; elõadások és kollokviumok
szervezése; tanfolyamok, szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák szervezése és tartása; kulturális, nevelési és oktatási célú
kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások; filmvetítések, videofilm-vetítések, hangversenyek, színházi és pantomim elõadások szervezése és tartása; könyvek, folyóiratok, egyéb nyomtatványok, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k és audiovizuális eszközök
kiadása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ
elektronikus publikációk.
43 Szociális otthonok, nyugdíjas otthonok, bölcsõdék, nevelõotthonok, menhelyek, hajléktalan melegedõk, ingyenkonyhák
fenntartása; éttermek, kávéházak, büfék; vendéglátás; ideiglenes
szállásadás; rendezvényekhez termek és helyiségek bérbeadása.

Borok.

(210) M 06 00227
(220) 2006.01.24.
(731) SD VOGUE GROUP Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mag Gusztáv, Mag Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30
32

Csokoládék, csokoládés áruk.
Csokoládés italok.

(511) 5
Bébiétel, gyógyszerészeti, állatgyógyászati készítmények.
12 Jármûvek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, ékszerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
18 Bõrtermékek.
20 Fa, nád, gyékény, fûzfavesszõ, csont, szarutermékek.
21 Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék, hímzések, zsinórok, gombok.
27 Gyékény és nádfonatok.
29 Nemesfémek és ötvözeteik, ékszerek.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
32 Sörök, ásványvizek, gyümölcslevek.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás.
39 Szállítás, utazásszervezés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport-, és kulturális
tevékenység.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 00568
(731) Ferenc Attila, Pécs (HU)
(546)

(220) 2006.02.17.

(511) 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.

(210) M 04 03407
(220) 2004.08.09.
(731) Béla Borászati Kft., Imrehegy (HU)
(546)

(511) 33

(210) M 06 00206
(220) 2006.01.23.
(731) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(210) M 05 00363
(220) 2005.01.25.
(731) Piarista Rend (Kegyes Tanítórend) Magyar Tartománya
Szerzetesrend, Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) PIARISTA
(511) 9
Hanglemezek, mûsoros kazetták, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok, DVD-k; számítástechnikai adathordozók; számítógépi programok.
16 Könyvek, újságok, folyóiratok, ismertetõ füzetek, prospektusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, poszterek, naptárak, szentképek és egyéb kiadványok; fényképek; ceruzák; tollak; kegytárgyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak
papírmaséból vagy kartonból; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
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28 Játékok és játékszerek; játékkártyák; sportcikkek; karácsonyfadíszek.
32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.
33

Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszes italok.

41 Oktatás; szakképzés; diákotthonok; óvodák; ifjúsági táborok; ifjúsági sportversenyek; oktatási vagy kulturális célú versenyek szervezése; alkotómûhelyek; elõadások és kollokviumok
szervezése; tanfolyamok, szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák szervezése és tartása; kulturális nevelési és oktatási célú
kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások; filmvetítések, videofilm vetítések, hangversenyek, színházi és pantomim elõadások szervezése és tartása; könyvek, folyóiratok, egyéb nyomtatványok, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k és audiovizuális eszközök
kiadása; elektronikus desktop kiadói tevékenységek; online elérhetõ elektronikus publikációk.
43 Éttermek, kávéházak, büfék; vendéglátás; ideiglenes szállásadás; rendezvényekhez termek és helyiségek bérbeadása; szociális otthonok, nyugdíjas otthonok, bölcsõdék, nevelõotthonok,
menhelyek, hajléktalan melegedõk, ingyenkonyhák fenntartása.
45 Vallási szolgáltatások; egyesületi és közösségi szolgáltatások; jótékonysági, szociális és segélyezési szolgáltatások szervezése és nyújtása; családsegítõ szolgáltatások; tanácsadás idõsek,
betegek, menekültek, testi és szellemi fogyatékosok részére; menekültek és természeti katasztrófától sújtottak segélyezése és
ellátása; mozgássérültek és elhagyott gyermekek segítése és ellátása.

(210) M 05 02085
(220) 2005.06.20.
(731) London Stúdió Nyelvoktató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budajenõ (HU)
(546)

35

Reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

41

Nevelés és szórakozás.

(511) 9
Mágneses adathordozók, melyek hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására szolgálnak; szoftverek, melyek internetrõl
letölthetõk, optikai adathordozók.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adminisztráció; irodai
munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalat üzleti ügyeinek,
vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában; reklámügynökség;
rádióreklám szolgáltatás (pl. akár interneten).
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
szolgáltatások; azok a szolgáltatások is, amelyek alapvetõ célja az
emberek szórakoztatása, kikapcsolódása; egészségügyi klubok,
táncklubok.
45 Házasságközvetítõ irodák.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(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)
(731)
(300)
(740)
(541)
(511)

(210) M 05 02708
(220) 2005.08.18.
(731) Müllerné Raskó Ágnes, Gyõr (HU)
(546)

M 05 02425
(220) 2005.07.21.
Pepsico, Inc., Purchase, New York (US)
000096875
1996.01.04. EU
S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

RUFFLES
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõtt gyümölcsök és tartósított és fõtt zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), gyümölcsöntetek; tojás, tej- és tejtermékek;
étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és más gabonakészítmények; kenyér, fagylaltok; méz,
melasz; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, ízesített mártások;
fûszerek; jég.

M 05 04061
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

borsodlak
16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 00039
(220) 2006.01.04.
(731) QuantumPharma Kft., Páty (HU)
(541) QuantumPharma
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, ortopédiai cikkek, sebészeti varróanyagok, mûszemek és mûfogak.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
41 Nevelés, szakmai képzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftverezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Élelmezési szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
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(210) M 06 00092
(220) 2006.01.10.
(731) M & C Marketing Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Mágneses adathordozók; valamennyi számítógépprogram
és szoftver, tekintet nélkül ezek rögzítésének eszközére vagy ezek
terjesztésére.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló mûanyagok (melyek nem tartoznak más
osztályokba); nyomdabetûk, klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; portálkészítés, kirakati dekoráció, üzleten belüli díszítés reklám anyagokkal; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 00723
(220) 2006.03.02.
(731) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szombathely (HU)
(740) Iróczkiné dr. Csóti Olga, Kauker és Csóti Ügyvédi Iroda, Ajka
(541) TAPOSÓ-KÚT
(511) 33 Bor.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 04044
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

heveslak
16

(210) M 06 00654
(220) 2006.02.23.
(731) HYD Kutató-Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) HYD
(511) 5
Gyógyászati ásványvizek.
32 Ásványvizek (italok), ásványvizek gyártásához szükséges
termékek, nem alkoholos italok, szeszmentes italok, italok elõállításához készítmények, vizek.
42 Biológiai és vegyészeti kutatások.
44 Egészségügyi szolgáltatások.
(210) M 06 00656
(220) 2006.02.23.
(731) Soltész Nagy Attila, Miskolc (HU)
(541) MOONMAN
(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; 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.

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
(210) M 06 01463
(731) Seres Sándor, Budapest (HU)
(546)

M 05 04067
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(220) 2006.04.27.

borsodjob
16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

M 05 04074
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

szabolcsjob
16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

M 05 04076
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 11

szabolcslak
16

Fûtõberendezés.

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
(210) M 06 01262
(220) 2006.04.11.
(731) Orion Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

M 06 00518
(220) 2006.02.14.
St. Andrea Kft., Egerszalók (HU)
dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(511) 30
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(210) M 06 01263
(220) 2006.04.11.
(731) Orion Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30

Vajastészta, pite.

(210) M 06 01264
(220) 2006.04.11.
(731) Orion Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30 Tejsodó alapanyagú termékek, tejsodó, vaníliás krém, puding.
(210) M 06 01859
(220) 2006.05.26.
(731) Volker Bartz, Hüttenberg (DE)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) RENACET
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 06 01874
(220) 2006.05.26.
(731) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Villamos, optikai mérõ, jelzõ, ellenõrzõ (felügyeleti) berendezések és felszerelések; jelek, adatok rögzítésére, továbbítására,
tárolására szolgáló készülékek; adattárolók, felügyelet nélkül mûködõ készülékek, adatfeldolgozó berendezések.
38 Távfelügyeleti szolgáltatások központhoz kapcsolható, mobil és/vagy stabil objektumokhoz rendelhetõ GPS-alapú vagyonbiztonsági eszközökkel, melyekkel az objektumok nyitott/zárt állapota vezérelhetõ és ellenõrizhetõ.
39 Szállítás, logisztikai tevékenység biztonságának elektronikus védelmére szolgáló eszközökkel.
(210) M 06 01875
(220) 2006.05.26.
(731) Amino Vital Kft., Budapest (HU)
(541) SYSTEMALL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 06 01519
(220) 2006.05.02.
Nintendo, Co., Ltd., Kyoto-shi, Kyoto (JP)
MI2005C011991
2005.11.11. IT
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Nintendo Wii
(511) 9
Játéktermi videojátékgépek, játéktermi videojátékgépekhez
való programok; elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROM-programok, ROM-kazetták, ROM-kártyák, memóriakazetták memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és
egyéb játéktermi videojátékgépekhez való programok tárolására
alkalmas eszközök; egyéb játéktermi videojátékgépekhez való alkatrészek és tartozékok; videojátékok egyéni felhasználók számára; programok egyéni felhasználói videojátékokhoz; elektronikus
áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROM-programok,
ROM-kazetták, ROM-kártyák, memóriakazetták, memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, egyéni felhasználói
videojátékok tárolására alkalmas eszközök; vezérlõegységek és
joystick-ek egyéni felhasználói videojátékokhoz; egyéb alkatrészek és tartozékok egyéni felhasználói videojátékokhoz; hordozható programok LCD-kijelzõs hordozható játékkészülékekhez;
elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROMprogramok, ROM-kazetták, ROM-kártyák, memóriakazetták,
memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, programok tárolására való eszközök hordozható, LCD-kijelzõs hordozható játékkészülékekhez; számítógépek; elektronikus áramkörök,
optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROM-programok, ROM-kazetták,
ROM-kártyák memóriakazetták, memóriakártyák, CD-ROM-ok,
DVD-ROM-ok és egyéb, számítógépprogramok tárolására szolgáló eszközök; számítógép programok; egyéb elektronikus gépek, készülékek és ezek alkatrészei; (üres) elektronikus áramkörök, (üres) mágneslemezek, (üres) optikai mágneslemezek, (üres)
mágnesszalagok, (üres) mágneskártyák, (üres) ROM-programkazetták, (üres) ROM-kazetták, (üres) ROM-kártyák, (üres) mamóriakazetták, (üres) memóriakártyák, (üres) CD-ROM-ok, (üres)
DVD-ROM-ok és egyéb üres, tárolásra szolgáló eszközök; laboratóriumi készülékek és mûszerek; lépésszámlálók; egyéb mérõés tesztberendezések- és mûszerek; energiaelosztó- és szabályozó
berendezések és készülékek; elemek és akkumulátorok; elektromos és mágneses mérõ- és ellenõrzõ berendezések; elektromos
vezetékek és kábelek; fotóberendezések- és készülékek; mozi berendezések és készülékek; optikai készülékek és eszközök; szemüvegek; életmentõ készülékek és felszerelések; mobiltelefonok;
mobiltelefon pántok; egyéb mobiltelefon alkatrészek és tartozékok; egyéb távközlõ berendezések és készülékek; felvételt tartalmazó kompaktlemezek; egyéb hanglemezek; elektronikus áramkörök és CD-ROM-on rögzített automatikusan mûködõ programok elektronikus hangszerekhez; metronómok; pénzérmével mûködõ automaták; sportszimulátorok; szimulátorok jármûvezetés
tanulásához; forgó átalakítók; fázisátalakítók; elektromos vasalók; elektromos hajcsavarók; elektromos szirénák; jármûelakadást jelzõ háromszögek; világító illetve mechanikus útjelzõk; tûzjelzõk; gázjelzõk; védõkesztyûk; tûzoltókészülékek; tûzcsapok;
tûzvédelmi öntözõberendezések; lopásgátlók; védõsisakok; tûzvédelmi ruházat; porálarcok; gázálarcok; mágneskábelek; szivargyújtók; ellenállás huzalok; elektródok; hegesztõ maszkok; exponált filmek; exponált diafilmek; diakeretek; felvételt tartalmazó
videolemezek és videoszalagok; elektronikus kiadványok; üzemanyagtöltõ állomások berendezései; elárusító automaták; érmével
mûködõ beléptetõ kapuk gépkocsiparkolókhoz; pénztárgépek;
pénzszámoló- és válogató gépek; fénymásoló berendezések; kézi
mûködtetésû számológépek; rajzgépek és tervezõgépek- és készülékek; idõ- és dátumbélyegzõ gépek; idõregiszter készülékek;
lyukkártyás irodai berendezések; szavazógépek; számlázógépek;
postai bélyegzõgépek; súlyokkal nehezített övek búvármerüléshez; búvárruhák; védõsisakok sportoláshoz; levegõtartályok búvárkodáshoz; úszódeszkák; búvárkészülékek és berendezések
(nem sport célokra); szabályozó csatlakozó egységek búvárkodáshoz; elektromos ívhegesztõ gépek; fémvágó berendezések (ív,
gáz illetve plazma); elektromos ajtónyitók; füldugók.
16 Folyóiratok; egyéb nyomdatermékek; papírszalagok; papírzászlók; poggyászcímkék; lottószelvények (nem játék); festmé-
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nyek és kalligráfiák; fényképek; fényképészeti állványok; irodaszerek és iskolaszerek (bútorok kivételével); csiríz és egyéb ragasztóanyagok irodai és háztartási célokra; elektromos ceruzafaragók.
28 Hordozható LCD-kijelzõs játékok; váltakozó áramú adapterek hordozható, LCD-kijelzõs játékokhoz; hordozható, LCD-kijelzõs játékokhoz való alkatrészek és tartozékok; játékkártyák;
kártyajátékok és ezek tartozékai; egyéb játékszerek; kártyajátékok és ezek tartozékai; játékgépek és játékkészülékek; játékgépek
és egyéb készülékek vidámparkokba (kivéve játéktermi videojátékgépek); babák; Go játékok; japán sakkjáték (Shogi játék); japán kártyajáték (Utagaruta); kockajáték; japán kockajáték (Sugoroku); kockajátékhoz való poharak; „diamond„ játék; sakkjátékok; dámajátékok (dámajáték készletek); bûvészjátékok; dominók; japán játékkártya (Hanafuda); mahjong játék; biliárd felszerelés; játékok háziállatok számára; sportfelszerelések; síléc viasz;
horgászbotok; cserebere kártyák.
41 Online (számítógép hálózatról mûködõ) játékok; Internetes
játékok; játékszolgáltatás felhasználói videojáték készülékek
kommunikációján keresztül; hordozható, játékszolgáltatás LCDkijelzõs játékok kommunkiációján keresztül; játékszolgáltatás játéktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; felhasználói videojátékokhoz (nem letölthetõ) programok szolgáltatása vezeték nélküli kommunikáción keresztül; hordozható játékkészülékekhez (letölthetõ) programok szolgáltatása vezeték nélküli
kommunikáción keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgáltatása játéktermi videojáték gépekhez vezeték nélküli kommunikáción keresztül; (nem letölthetõ) számítógép programok szolgáltatása vezeték nélküli kommunikáción keresztül; szórakozás; szórakoztatás; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás; kikapcsolódásra vonatkozó tájékoztatás; szórakoztatói szolgáltatások; játékszolgáltatások; szerencsejáték; játéktermek szolgáltatásai; (nem
letölthetõ) hang- és képszolgáltatás felhasználói videojátékkészülékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) hang- és képszolgáltatás hordozható, LCD-kijelzõs játékkészülékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) hang- és képszolgáltatás játéktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgáltatása felhasználói videojátékkészülékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok
szolgáltatása hordozható, LCD-kijelzõs játékkészülékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgáltatása játéktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; videojátékkal kapcsolatos események szervezése, menedzselése illetve
lebonyolítása; videojáték szoftverek bérbeadása; szoftver bérbeadása hordozható játékgépekhez; lottójáték üzemeltetése; digitális képekkel kapcsolatos szolgáltatások; szinkronizálás; videoszalagok vágása/szerkesztése; akadémiák (oktatás); kollégiumok; levelezõ tanfolyamok; oktatással kapcsolatos tájékoztatás; oktatással kapcsolatos ellenõrzés; oktatási szolgáltatások; testnevelés;
képzési szolgáltatások; óvodák; sportoktatás; gyakorlati képzés
(bemutató órák); vallásos nevelés; tanítás; magántanári oktatás;
kollokviumok megszervezése és lebonyolítása; konferenciák
megszervezése és lebonyolítása; kongresszusok megszervezése
és lebonyolítása; szemináriumok megszervezése és lebonyolítása; szimpoziumok megszervezése és lebonyolítása; mûhelygyakorlatok megszervezése és lebonyolítása; (szórakoztatással, illetve oktatással kapcsolatos) klubok szolgáltatásai; (iskolai, illetve
szórakoztató) vetélkedõk megszervezése; kulturális illetve okatási célú kiállítások megszervezése; állatok kiképzése; állatkertek;
(nem letölthetõ) online elektronikus kiadványok megjelentetése;
könyvtárbusz szolgáltatások; mozgókönyvtár szolgáltatások;
elektronikus kiadványszerkesztés; könyvkiadás; elektronikus
könyvek és folyóiratok online megjelentetése; szövegek megjelentetése (kivéve reklámszövegek); bemutatók megszervezése
(impresszárió szolgáltatás); filmkészítés; filmek feliratozása; videofilmek készítése; forgatókönyvírás; cirkuszok; zenekarok
szolgáltatásai; élõ elõadások bemutatása; show mûsorok készítése; színházi produkciók; rádió- és televízió mûsorok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zeneszerzés; mûvészeti modellezés; sportversenyek megszervezése; szépségversenyek lebonyolítása; nyári táborok szolgáltatásai (szórakoztatás);

bálok megszervezése; (szórakoztató) összejövetelek megtervezése; sporttáborok szolgáltatásai; mozifilm stúdiók; hangstúdiók
szolgálatásai; egészségklubok szolgáltatása; golfozási lehetõségek biztosítása; sport lehetõségek biztosítása; stadionok bérbeadása; teniszpályák bérbeadása; sportesemények ütemezése; kikapcsolódási lehetõségek biztosítása; vidámparkok; diszkóklubok; éjszakai klubok; kaszinók szolgáltatásai (szerencsejáték);
karaoke szolgáltatások; hangversenytermek; filmvetítések; filmszínházak; múzeumok (bemutatók), kiállítások); helyfoglalás
show mûsorokra; mozifilm kölcsönzés; világító berendezések
bérbeadása színházak illetve televízióstúdiók számára; mozgófilmek kölcsönzése; filmvetítõk és azok tartozékainak bérbeadása;
könnyûbúvár felszerelés bérbeadása; sportfelszerelések bérbeadása (jármûvek kivételével); audio berendezések bérbeadása;
digitális kamerák bérbeadása; rádió- és televíziókészülékek bérbeadása; videokamerák bérbeadása; videomagnók bérbeadása;
könyvtárak könyvkölcsönzõ szolgáltatásai; hangfelvételek bérbeadása; videoszalagok kölcsönzése; díszletek bérbeadása; színpad bérbeadása; mikrofilmezés; fényképezés; videofelvételek készítése; szakmai tanácsadás (oktatási és gyakorlati képzési szolgáltatások); fotóriportok készítése; jeltolmácsolás; fordítás; hírtudósítói szolgáltatások.
(210) M 06 02033
(220) 2006.06.08.
(731) Grand China Air Co., Ltd., Haikou, Hainan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 39 Légi fuvarozás; szállítmányozás; utasszállítás; szállítással,
szállítmányozással kapcsolatos ügynöki tevékenység; szállítással
kapcsolatos tájékoztatás; áruk csomagolása; mentési tevékenység(szállítással kapcsolatban); vezetés(közlekedési eszközöké);
áruk tárolása; üzenetek továbbítása; utazások szervezése; utazással kapcsolatos helyfoglalás.
(210) M 06 02314
(220) 2006.07.05.
(731) M. & B. Marchi e Brevetti S.r.l., Fabriano (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 7
Mosógépek, mosó-szárító gépek, mosogatógépek, elektromos kávédarálók, elektromos mixerek, elektromos darálók, porszívók, elektromos szõnyegporolók, elektromos polírozógépek,
keringetõszivattyúk termikus-egészségügyi célokra.
9
Elektromos vasalók, elektromos ellenállások, nyomtatott
áramköri lapok, termosztátok, vonalkódolvasók, mágneskártyák,
idõmérõ órák (idõregisztráló eszközök), blokkolóórák, számítógépek, számítógépes szoftver, elektronikus hírdetõtáblák, füstjelzõk diagnosztikai készülékek nem orvosi célokra, elosztótáblák,
kapcsolószekrények, tûzjelzõ készülékek, fluoreszcens ernyõk,
mérõmûszerek, elektromos mérõeszközök, mérõkészülékek, modemek, monitorok, jegyzetfüzet számítógépek, redukálókészülékek, dugós csatlakozók, dugaszolóaljzatok és egyéb elektromos
csatlakozások, processzorok, elektromos berendezések ipari
munkafolyamatok távirányításához, integrált áramköri kártyák,
távmérõ berendezések, telefonkészülékek, telefonhallgatók és
beszélõk televíziókészülékek, videotelefonok, vízállásjelzõk.

M742

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
11 Elektromos kávégépek, szárítógépek mosáshoz, hajszárítók, szellõztetõfedelek, szûrõernyõk, fagyasztók, tûzhelyek (gáz
vagy elektromos), tojásfõzõk, konyhai tûzhelyek, sütõk, mikrohullámú sütõk, fagyasztó- és hûtõgépek, hûtõszekrények, grillek
tûzhely-asztallapok, cumisüveg-melegítõk, pirítók, szabályozó és
biztonsági kellékek gázkészülékekhez, zuhanyfülkék, gázégõk,
melegítõkészülékek, bojlerek, légkondicionáló készülékek, mosogatók, napelemtáblák, hõsugárzó lapok, zuhanytálcák, hõszivattyúk elektromos melegítõkályhák, melegítõ gázkályhák, radiátorok (melegítõk), vízmelegítõk, fürdõkádak.
20 Eltávolítható szõnyegek és takarók lefolyókhoz, illetve mosogatókhoz, fürdõszobai bútorok, konyhai bútorok.
37 7., 9., 11. és 20. áruosztályban említett termékek beszerelése
és javítása.
(210) M 06 02435
(220) 2006.07.17.
(731) HOTEL PAPILLON Vendéglátó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Geri Zoltán, Geri Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) HOTEL PAPILLON
(511) 43 Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; panziók; szállásügynökségek; szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.
(210) M 06 02436
(220) 2006.07.17.
(731) BAI HE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 02623
(220) 2006.07.28.
(731) Retail Royalty Company (Nevada államban bejegyzett cég),
Las Vegas, Nevada (US)
(300) 78/803,194
2006.01.31. US
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Borotválkozás utáni arcvizek, nem gyógyászati ajakbalzsamok, fürdõolajok, fürdõporok, nem gyógyászati fürdõsók, pezsgõfürdõ-sók, kozmetikai pakolások, bõrkrémek, testolajok, test
hintõporok, kölnik, parfümök, piperevizek, kozmetikai ceruzák,
kézkrémek szemkrémek, éjszakai krémek, borotválkozó krémek,
bõrtisztító krémek, bõrkrémek, dezodoráló szappanok, dezodorok személyes használatra, izzadásgátlók, dezodorok és izzadásgátlók kombinációi, dörzspapírok, illóolajok személyes használatra, szemkozmetikai szerek, szemfesték lemosók, szemceruzák,
szemhéjfestékek, szemöldökceruzák, szemkihúzók, arcpúderek,
arcradírok, alapozók, fürdõgélek, borotválkozó gélek, gélek zuhanyzáshoz, szájfények, szájfestékek, hajápolók, hajzselék, hajöblítõszerek, hajlakkok bõrápolók, arcápolók, testápolók, kozmetikai szerek, arckészítõ szerek, szempillafestékek, masszázs olajok, bõrhidratálók, körömlakkok, körömfények, rúzsok, illatszeres zacskók, hajsamponok, borotválkozó balzsamok, borotválkozó szerek, bõrlemosó szerek bõrszappanok, bõr színezõk, folyékony szappanok kézre, arcra és testre, kozmetikai szerek beleértve a kompakt szereket.

(511) 25 Ing, blúz, pizsama, hálóing, köpeny, esõkabát, kabát, télikabát, pulóver, póló, dzseki, farmer, tréningruha, fürdõruha, nadrág,
trikó, fehérnemû, zokni, harisnya, melltartó, alsónadrág, bugyi,
sál, sapka, bõrcipõ, papucs, szandál, kesztyû, cipõ sportcipõ,
szoknya.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02438
(220) 2006.07.17.
TIME-X JEANS Kft., Budapest (HU)
Paksi Gabriella, Budapest

NEVARAN
25

Ruházat, cipõ, kalapáru.

(210) M 06 02615
(220) 1998.05.28.
(731) SER Systeme AG, Neustadt/Wied (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Takács Zoltán, Budapest
(541) SER
(511) 9
Számítógépszoftverek, beleértve elektronikus adatfeldolgozó programok és adatbázisok; adatfeldolgozó programokat és
adatbázisokat tartalmazó olvasható adathordozó berendezések.
16 Felhasználói kézikönyvek számítógépes szoftverekhez, valamint számítógép szoftver 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.
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18 Atlétikai táskák, mindenféle célú atlétikai táskák, mindenféle célú sporttáskák, hátitáskák, hordószerû táskák, strandtáskák,
táskák könyvek számára, retikülök, katonai vászonzsákok, tornaszertáskák, bõr bevásárló táskák, válltáskák, bevásárló szatyrok
útitáskák, bankótárcák, aktatáskák, névjegytartók, telefonkártya
tartók, hitelkártyatartók, irattáskák, dokumentumtáskák, kulcstartók, úti neszeszerek, útlevéltokok, útlevéltárcák, útlevéltartók,
hitelkártyatokok, üresen árusított kozmetikumtáskák üresen árusított toeletteszköz táskák, üresen árusított szépítõszertáskák, váltópénz erszények, marok erszények, pénzérmetárcák, húzózsinóros tasakok, övtáskák, kézitáskák, bõrbõl lévõ kulcstartó övzsebek, hátra akasztható táskák, poggyász poggyászcímkék, zsebnoteszek, levéltárcaszerû irattartók, erszények, hátitáskák, iskolatáskák, kofferek és tárcák.
25 Ruházat és kiegészítõk, különösen blézerek, mellények,
szvetterek, garbónyakú szvetterek, melegítõ kabátok, szoknyák,
szoknyasortok (szoknyák és sortok kombinációi), nadrágok, farmerek, sortok, ingek, trikók, sportingek, pulóverek, overallok,
blúzok melles rövidnadrágok, pólók, rögbi-trikók, pántos felsõk,
pántos topok, melegítõk, melegítõ alsók és gyapjúruházat; fûrdõruhák, strandleplek; hálóruhák; pizsamák; pongyolák; alsónemûk, különösen melltartók, bugyik, bokszer alsók, kagylós melltartók és alsóingek; utcai ruházat különösen dzsekik, mellények,
párkák, kabátok, duplasoros gombolású felöltõk, sínadrágok és sídzsekik, három az egyben típusú kabátok, snowboard nadrágok és
dzsekik, anorákok, kesztyûk, fülvédõk, sálak és ujjatlan/egyujjas
kesztyûk; nyakkendõk; övek; lábbelik, különösen zoknik, cipõk,
papucsok, bõrcsizmák, gumicsizmák, talpbetétek, szandálok,
strandpapucsok, edzõcipõk, papucscipõk és harisnyák; atlétikai
lábbelik, különösen atlétikai cipõk, túra- és hegymászó cipõk és
csizmák, vászoncipõk, görkorcsolyák, fejfedõk, különösen kalapok, csuklyák, sapkák, baseball sapkák, szemellenzõk, napellenzõk, fejpántok, fejkendõk, fej és csuklópántok, fejsálak és svájci
sapkák.
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(210) M 06 02626
(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) RELISTOR
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gyógyszer az
ópium mellékhatásainak megváltoztatására és kezelésére.
(210) M 06 02627
(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) MYNTEXIA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gyógyszer az
ópium mellékhatásainak megváltoztatására és kezelésére.
(210) M 06 02629
(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) EXPRESIA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gyógyszer az
ópium mellékhatásainak megváltoztatására és kezelésére.

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(210) M 06 02325
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 03311
(220) 2006.10.06.
(731) Sajtós Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kõrösi Tibor, Kõrösi és Lõrincz Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 02121
(220) 2006.06.16.
(731) PDAMánia Kft., Budapest (HU)
(541) PDAMánia
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekbõl;
eladási propaganda (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése;
hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba
való szerkeztése.
38 Távközlés, elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; közlések üvegszálas
hálózatok útján.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, digitális képfelvételezés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online
kiadása; fényképészet.

(210) M 06 02254
(220) 2006.06.29.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(546)

(511) 30

szerek, szennyezéseltávolító szerek, zsíreltávolító szerek; készítmények lefolyóvezetékek és mosogatók dugulásmentesítésére;
készítmények vízkõlerakódás, rozsda- és zsírfoltképzõdés megelõzésére; mosószer adalékok; a felsorolt áruk fertõtlenítõ adalékkal vagy anélkül.

(220) 2006.07.06.

(210) M 06 02295
(220) 2006.07.04.
(731) Pannon Aqua 95 Zrt., Csány (HU)
(740) dr. Szekrényes Gabriella ügyvéd, Hatvani 1. sz. Ügyvédi Iroda,
Hatvan
(546)

(511) 5

Tapaszok.

(210) M 06 02373
(220) 2006.07.12.
(731) Reckitt Benckiser N.V. (a Holland Királyságban bejegyzett cég),
Hoofddorp (NL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) CILLIT LIME & RUST PROTECT
(511) 3
Fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; mosószerek; szappanok; mész- és vízkõoldó szerek
háztartási használatra; vízkõeltávolító szerek, rozsdaeltávolító

(511) 32

Víz, ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 06 02639
(220) 2006.07.31.
(731) Gici Tej- Tejtermék Feldolgozó és Értékesítõ Kft., Gic (HU)
(740) dr. Horváth Béla, Dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék
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(546)

(210) M 06 02301
(220) 2006.07.04.
(731) MLADO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Gyöngyös (HU)
(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös
(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
(210) M 06 02642
(220) 2006.07.31.
(731) Stahl Judit, Budapest (HU)
(541) KULINÁRIA KIADÓ
(511) 16 Újságok, folyóiratok, szaklapok, albumok, könyvek, fényképek, füzetek, naptárak, prospektusok.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
40 Nyomdai szolgáltatások.
41 Kiadói tevékenység, oktatás.
(210) M 06 02738
(731) FRUZSI Kkt., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(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.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(210) M 06 02541
(220) 2006.07.25.
(731) Sárkány Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Sallay András, Sallay András Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(220) 2006.08.10.

Ruházati cikkek.

(210) M 06 02744
(220) 2006.08.10.
(731) Amiga, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SHUFFLE PIX
(511) 9
Számítógépes játékok kiegészítõi, nevezetesen filmtekercsek, kazetták, lemezek, memóriakészülékes berendezések, botkormányok, programok, szoftver, szalagok, programok elõre felvett játékokra, interaktív multimédiás számítógépes programok,
hardvert és szoftvert magába foglaló virtuális valóságú interaktív
videojátékok.
28 Elektromos játékok játszására szolgáló lábakon álló egységek amelyek eltérõek a televíziós és számítógépesektõl; elektromos játékok játszására használatos asztali egységek amelyek eltérõek a televíziós és számítógépesektõl, elemmel mûködõ számítógépes játékok melyeknek animációs képernyõjük és hangeffektusai vannak.
41 Nevelési szolgáltatások, nevezetesen online ellátás adatbázison keresztüli számítógépes játékokra; számítógépes játékok
számítógépes hálózaton keresztül történõ elérésre.
(210) M 06 02052
(220) 2006.06.09.
(731) Codeland Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, építészeti szoftverek, kiemelten nyílászáró tervezési gyártási és kereskedelmi szoftverrendszerek, hálózatok kapcsolódó
webes szolgáltatásokkal, nyílászáró gyártó és kereskedõ cégek
szoftveres, hálózatos irányítása.

(511) 41

Sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 06 03654
(220) 2006.11.08.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

M 06 03655
(220) 2006.11.08.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

Ziccer – a nyíregyházi kosárlabdázók hírei
16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

M 06 03656
(220) 2006.11.08.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

Ziccer
16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.
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(210) M 06 03658
(220) 2006.11.08.
(731) Zhao Ming, Budapest (HU)
(541) NOVELLE
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 06 03784
(220) 2006.11.17.
(731) Gironde Kft., Terpes (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 06 03660
(220) 2006.11.08.
(731) Qi Ying Kft., Budapest (HU)
(541) S.JERRY
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(511) 3
Háztartás-vegyipari termékek, mint fehérítõkészítmények
és egyéb mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súrolóés csiszolószerek.

M 06 03661
(220) 2006.11.08.
GKI Gazdaságkutató Zrt., Budapest (HU)
Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

ECOMIE
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, különösen adatkutatás számítógép fájlokban (mások számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetési hely
kölcsönzése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás,
sajtófigyelés, szövegfeldolgozás.
38 Távközlés, különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail, üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével, üzenetek küldése, sms, tudakozók,
információs szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, különösen adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, számítógép programok adatainak és egyéb adatok átalakítása, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépprogramok kidolgozása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 06 03663
(220) 2006.11.08.
(731) SANOFI AVENTIS, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MELOXIWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 06 03664
(220) 2006.11.08.
(731) Sealed Air Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Saddle Brook, New Jersey (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) SMARTPAK
(511) 7
Rádiófrekvenciás azonosító (RFAB) nyomtató és kódoló
berendezés.
9
Rádiófrekvenciás azonosító berendezések (RFAB); rádiófrekvenciás azonosító berendezésekhez (RFAB) tartozó címkék,
kártyák és táblák beágyazott mikrochippekkel, integrált áramkörökkel, antennákkal és jeladókkal az adatok felvételére, rögzítésére tárolására, kódolására, aktualizálására és továbbítására; nyomtatók; nyomtató egységek a rádiófrekvenciás azonosító berendezések (RFAB) adatainak olvasására és írására, valamint a kódolt
memóriakártyák és címkék olvasására a rádiófrekvenciás azonosító berendezés (RFAB) komponenseinek felhasználásával; a fent
felsorolt termékek alkalmazásával kapcsolatos számítógépes
szoftverek; a fent felsorolt termékekhez kapcsolódó alkatrészek
és tartozékok.

(210) M 06 02966
(731) Yin Xu Dong, Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.09.05.

(511) 25 Ruházati cikkek, beleértve a csizmákat, a cipõket és a papucsokat is.
35 Ruházati termékekkel, textíliák és textilárukkal való kiskereskedelem.
(210) M 06 02977
(220) 2006.09.06.
(731) Életerõ 21 Humánegészségügyi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Pozsgai István ügyvéd, Zalaegerszeg
(541) Corason Egészségkontroll készülékek
(511) 10 Elemzõ készülékek gyógyászati használatra.
(210) M 06 02991
(220) 2006.09.07.
(731) Papp Sándor László, Miskolc (HU)
(740) dr. Fekete Zoltán ügyvéd, Miskolc
(546)

(511) 44 Fizikai közérzet javító szolgáltatás, sószoba kialakítása,
üzemeltetése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások.
(210) M 06 02993
(220) 2006.09.07.
(731) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU);
Magyar Labdarúgó Liga, Budapest (HU)
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok.
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27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 02996
(220) 2006.09.07.
(731) Human Operator Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 03297
(220) 2006.10.05.
(731) dr. Csikesz Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03299
(220) 2006.10.05.
(731) ELCON Electronic Control Automatizálási és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Niederfiringer Ágnes, Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; testápolási cikkek; hajmosó
szerek; fogkrémek.
(210) M 06 03864
(220) 2006.11.27.
(731) Black Care Kft., Budapest (HU)
(541) AQUA TAN
(511) 21 Kozmetikai eszközök.
(210) M 06 03371
(220) 2006.10.13.
(731) Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)
(541) VIT-A-DAY
(511) 5
Cukrászati gyógytermékek, diétás élelmiszerek gyógyászati
használatra, diétás italok gyógyászati használatra, emésztést elõsegítõ szerek gyógyászati használatra, erõsítõ szerek (gyógyszerek), gyógycukor, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyitalok,
gyógyteák pasztillák gyógyszerészeti használatra, rágógumi gyógyászati használatra, vitaminkészítmények.
(210) M 06 03372
(220) 2006.10.13.
(731) FERTILIA Mezõgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Enying (HU)
(740) dr. Kapinya Veronika, Kapinya Ügyvédi Iroda, Siófok
(541) gramix NPK a célszerû minõség
(511) 1
Ipari, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek;
kertészeti vegyi termékek, a gombaölõ, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölõ szerek kivételével; mezõgazdasági vegyi termékek, kivéve a gombaölõ, a gyomirtó a rovarölõ és parazitaölõ szereket;
mûtrágyák; növények növekedését szabályozó készítmények; talajkondicionáló vegyi termékek.
19 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; kamionos szállítás; szállítási szolgáltatások; áruk csomagolása; áruszállítás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 03378
(220) 2006.10.13.
Lin Ben, Budapest (HU)
dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

ANOLI-BENNY
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, ruhanemû, sportcipõ.

(210) M 06 03379
(220) 2006.10.13.
(731) CASTROL LIMITED, Swindon, Wiltshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) CASTROL POWER 1
(511) 4
Motorkerékpár kenõanyagok.
(511) 9
Ipari mûveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések.
(210) M 06 03300
(220) 2006.10.05.
(731) UCB, Societe Anonyme, Brussel (BE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ZYRTEC-START
(511) 5
Allergia elleni gyógyszerészeti készítmény.
(210) M 06 03389
(220) 2006.10.16.
(731) dr. Gyovai Viola 50%, Kecskemét (HU);
dr. Kalmár Zoltán 40%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 10%, Kecskemét (HU)
(541) BIOLA

(210) M 06 03381
(220) 2006.10.13.
(731) BakeMark Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MÉZES BORZAS
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 06 03594
(220) 2006.11.03.
(731) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest
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(541) mindig veled
(511) 9
Telefonállomások (vezeték nélküli-) rádiókészülékek; telefon adókészülékek; rádiótelefon állomások; vevõkészülékek; állomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.
(210) M 06 02997
(220) 2006.09.07.
(731) Salamander Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(591)
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, ezen belül cipõk, lábbelik, papucsok, szandálok, zoknik, harisnyák.
(210) M 06 03247
(220) 2006.10.02.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)
(541) HUNGAROWOOD
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03249
(220) 2006.10.02.
(731) Baunitzer János 34%, Kecskemét (HU);
Börönte Zsolt 33%, Kecskemét (HU);
Gubonyi Nóra 33%, Kecskemét (HU)
(546)

(210) M 06 03833
(220) 2006.09.29.
(731) Danubia Mohács Zrt., Mohács (HU)
(546)

(511) 20 Asztalok; asztalok fémbõl; bútorok; fotelek-karszékek; íróasztalok; karosszékek; padok; székek fémbõl; székek.
35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletrõl; kereskedelmi vagy
reklám célú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; televíziós
reklámozás; árubemutatás; áruminták terjesztése.
(210) M 06 03071
(220) 2006.09.14.
(731) dr. Bábos János, Tata (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) QWELL
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; különösen szállodai szolgáltatások.
(210) M 06 03072
(220) 2006.09.14.
(731) Kozáry József, Zalaegerszeg (HU)
(546)

(511) 3
Kozmetikai cikkek, szappanok; illatszerek, illóolajok, hajmosószerek; fogkrémek, fémkolloid kozmetikai készítmények,
fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek.
(511) 30

Péksütemény, fánk.

(210) M 06 03257
(220) 2006.10.02.
(731) Zott GmbH & Co. KG, Mertingen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) SZÍVECSKE
(511) 29 Tej, tejtermékek, név szerint ivásra szolgáló tej, aludttej, író;
joghurt, gyümölcsjoghurt, csokoládés és kakaós joghurt; alkoholmentes tejes italok (fõként tejet tartalmazó); kefir; tejszín; krémsajt, gyümölcsös és zöldfûszeres krémsajt; alapvetõen tejtartalmú
desszertek, zselatin és/vagy élesztõ sûrítéssel; vaj, olvasztott vaj,
sajtok és sajtkészítmények, tej és tejpor, mindezek élelmiszerként
feldolgozva, dietetikus joghurt nem gyógyászati célokra.
30 Pudingok, ehetõ jég, jégkrém por.
(210) M 06 03258
(220) 2006.10.02.
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 10 Orvosi berendezés, nevezetesen ürülék kezelésére szolgáló
rendszer katéterrel, gyûrûs ballonnal, tasakkal ellátva és ezek részei és tartozékai; önkéntelen bélsárürítést szolgáló rendszer katéterrel ellátva, gyûrûs ballonnal, tasakkal ellátva és ezek részei és
tartozékai.

(210) M 06 03075
(220) 2006.09.14.
(731) Ablon Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 06 03078
(220) 2006.09.14.
(731) Ablon Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 06 03483
(220) 2006.10.25.
(731) Valkó Lilla, Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) VALLY
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 03487
(220) 2006.10.25.
(731) LITERATON Kiadó és Informatikai Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) Giber János, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

(541) LITERATON
(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; különösen hangfelvétel hordozók; televíziós
vevõkészülékkel, videó és DVD-lejátszó készülékkel, videokazetták; videokamera kazetták; oktatási valamint nyelvoktatási célokra szolgáló készülékek, berendezések és felszerelések, digitális fényképkártyák és egyéb képhordozók, diavetítõk, diapozitívok, hangfelvevõ készülékek, DVD (digitális video lemez) és
egyéb lágy és merevlemezes információhordozók, adathordozók,
optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, rajzfilmek, animációs filmek, filmek filmszalagok, szövegszerkesztõgépek, szótárgépek, nyelvoktató gépek; CD-ROM (kompakt) lemezek (audio-video); számítógépes programok; internetrõl letölthetõ, és
azon keresztül terjeszthetõ oktató-, tanuló-, nyelvoktató-, és játékprogramok virtuális kiadványok és virtuális oktatási kiadványok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen oktatás, nyelvoktatás; oktatási tanfolyamok, nyelvtanfolyamok szervezése; virtuális könyvkiadás;
virtuális könyvtár; online elérhetõ elektronikus tanfolyamok, oktatási rendszerek, tanítás, tanulás, oktató, nyelvoktató rendszerek;
gyermekoktatás; nyelviskolai szolgáltatások; iskolai, és audio-vizuális, interaktív oktatás; nyelvoktatás; nyelvstúdiók; könyvek,
oktatási könyvek, nyelvkönyvek szerzése; kiadása; elektronikus
on-line könyvek, kiadványok, oktatási nyelvkönyvek; oktatással,
nyelvoktatással kapcsolatos interneten keresztül letölthetõ szolgáltatások nyújtása, kiadása; tanárok és diákok közötti oktatási
kapcsolatokat támogató rendszer, amely a virtuális osztálytermek
és oktatási klubok, továbbá nyilvános és zártkörû adatbázisok,
könyvtárak és fórumok rendszerébõl, valamint a kép-, hang- és
szöveges tartalmakból felépített, a tartalmak közötti navigációs
lehetõséget és tudás-ellenõrzõ teszteket tartalmazó, az internetes
hálózaton, és más elektronikus hordozók útján terjeszthetõ interaktív, multimédiás oktatási kiadványok és más oktatási anyagok
elõállítását és terjesztését támogató eszközökbõl áll; E-learning
alkalmazások; interneten letölthetõ oktatási anyagok, ismeretek
alkalmazása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása,
letöltése; virtuális kiadványok, számítógépes és letölthetõ oktató,
nyelvoktató programok alkalmazása; oktató rendszerek; oktatási-, nyelvoktatási anyag filmen audio- és videokazettán, CD-n,
DVD-n, interneten, és más elektronikus hordozón vagy úton
történõ megalkotása; vagy oktatási, nevelési célzatú tevékenységekben való felhasználása.
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; különösen számítógépes rendszerek
tervezése, számítógépprogramok kidolgozása, sokszorosítása,
számítógépprogramok kölcsönzése, interneten való letöltése, letöltésre való felkínálása, számítógép szoftver fenntartása, weboldalak alkotása és fenntartása; interneten, weben letölthetõ és azon
keresztül terjeszthetõ számítógépprogramok megalkotása, kölcsönzése.
(210) M 06 03489
(220) 2006.10.25.
(731) Hoang Van Cuong, Budapest (HU)
(541) NSJ
(511) 25 Ruházati cikkek.
(210) M 06 03490
(220) 2006.10.25.
(731) CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION,
Beijing (CN)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
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(546)

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

(511) 1
Vegyi adalékanyagok, motorüzemanyagokhoz; detergens
adalékok benzinhez (gazolinhoz); fagyálló anyagok; motorok dekarbonizációjára szolgáló vegyi termékek; olajok leválasztására
szolgáló termékek; üzemanyag-megtakarító készítmények; fékfolyadékok; olajtisztító szerek; szervokormány-folyadékok; folyadékok sebességváltómûbe; hûtõanyagok jármûmotorokhoz;
folyadékok hidraulikus hálózatokhoz; víztisztító vegyi termékek;
ablaküveg elhomályosodása elleni termékek; ablaküveg elhomályosodását megelõzõ termékek.
2
Tinktúrák; porfestékek; nyomdafesték; színezékek; korróziógátló készítmények; korróziógátló szalagok; fakonzerváló termékek; rozsda elleni zsírok; fakonzerválásra szolgáló olajok;
rozsda elleni olajok; fémvédõ szerek; fémek elhomályosodása
elleni készítmények; kolofónium (gyanta).
4
Ipari olaj; ipari zsír; kõolaj (nyers vagy finomított); könnyûbenzin; olajok bõr konzerválására; vágóolajok; folyadékok; motorolaj; zsír fegyverekhez; zsír szíjakhoz; kenõolaj; kenõzsír; kenõanyagok; üzemanyag; ipari viasz; gyertyák; portalanító termékek; olajok szövetekhez.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 03386
(220) 2006.10.16.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

ZÖLDSÉGVARÁZS
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsleves, erõleves; húslevesekhez (táptalajhoz) készítmények; húslé, mártás, szaft; leveskészítmények; levesek;
zöldséglevek fõzéshez; zöldségleves készítmények; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; keményítõtartalmú termékek étkezéshez, liszttartalmú
ételek; húspuhító szerek háztartási használatra; só, mustár; ecet,
fûszerek, ízesítõk, fûszerkeverékek, fûszeres mártások, szószok
(ízesítõszerek, fûszeres mártások); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; 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.

(210) M 06 03392
(731) Salamon Kft., Újfehértó (HU)
(546)

(220) 2006.10.16.

M 06 03491
(220) 2006.10.25.
TELETÁL Plusz Bt., Dunakeszi (HU)
dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

TELETÁL MAGAZIN
16

Folyóiratok, magazinok, újságok.
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

M 06 03492
(220) 2006.10.25.
TELETÁL Plusz Bt., Dunakeszi (HU)
dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

TELETÁL ÉTELFUTÁR MAGAZIN
16

Folyóiratok, magazinok, újságok.

(210) M 06 03493
(220) 2006.10.25.
(731) Obshchestvo s organichennoy otvetstvennostyu „Mezon Griz”,
Kazan, Republic of Tatarstan (RU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 06 03393
(220) 2006.10.16.
(731) GARE Kft., Budapest (HU)
(541) HIGHLANDER
(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok; tengelykapcsolók és
erõátviteli eszközök; nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó és szúrófegyverek; borotvák.
(210) M 06 03398
(220) 2006.10.16.
(731) Tag-It Pacific, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
cég), Woodland Hills, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) TALON
(511) 26 Cipzárak, villámzárak, patentok, kapcsok, akasztók, hurkok
és gombok; ruhán alkalmazott szalagok és zsinórok, hímzések és
csipkék; gombostûk és varrótûk; a ruha megerõsítésére szolgáló
merevítõk és vászonból készült szalagok.
(210) M 06 03399
(220) 2006.10.16.
(731) Kovács László, Kecel (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 33

Vodka.
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(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták; trágyák; vegyi tûzoltószerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi
anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok; aktív szén, alumínium-timsó, anyagok sör tartósítására, sör derítésére és tartósítására szolgáló termékek, bentonit, derítõföld, benzoesav, bórax, borászati baktériumölõ szerek (vegyi termékek a borgyártás során való fölhasználásra), borderítõ szerek, borkõsav,
derítõ szerek, derítõ készítmények, borszesz, mustderítõ termékek, növények növekedését szabályozó szerek, színtelenítõ szerek ipari használatra, szûrõkészítmények italgyártáshoz enzimkészítmények ipari használatra, emzimek ipari használatra, ferrocianidok, glicerin ipari használatra, gumiarábikum ipari használatra, citromsav ipari felhasználásra, csersav, tannin, galluszcsersav,
vegyi termékek bõr felújítására, hajtógázok aeroszolokhoz, zselatin ipari használatra, ipari vegyi termékek, kalcium sói, kálium,
nátrium, nátriumsók (vegyi termékek), kén, kénessav, timsó,
kovaföld, mesterséges édesítõszerek (vegyi termékek), kazánkõ-lerakódást gátló szerek, vegyi termékek élelmiszerek konzerválására, vízlágyító készítmények.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
élelmiszer-színezékek, italszínezékek, karamell (élelmiszerszínezék), sörszínezékek, malátaszínezékek, likõrszínezékek, korom, mint porfesték és színezék, porfestékek, színezékek, színezõanyagok, fapácok, festékek, tinták bõrökhöz.
(210) M 06 03400
(220) 2006.10.16.
(731) PETVITAL Állategészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Érd (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) KUTYABAJ & MACSKAJAJ
(511) 44 Állatgyógyászati szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; kórházi szolgáltatások; természetgyógyászati szolgáltatások; állatfogászat; plasztikai sebészet állatok
részére; állatok ápolása; beteg állatok ápolási szolgáltatása; klinikák; szanatóriumok; fizi(k)oterápia; pszichológusi szolgáltatások; állatkozmetika; állatmasszázs; higiéniai és szépségápolási
szolgáltatások állatok részére; laboratóriumi megtermékenyítési
szolgáltatások; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások;
gyógyszerészeti tanácsadás; egészségügyi berendezések kölcsönzése.

38 Távközlés, különösképpen televíziós mûsorszórás, üzenetek és képek továbbítása.
41 Filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése;
hangstúdiók; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; showmûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatások); szinkronizálások; díszletek kölcsönzése; videofilm
gyártások, valamint szórakoztatás.
(210) M 06 03134
(220) 2006.09.19.
(731) Cyberland Design Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság, Sárisáp (HU)
(740) dr. Varga D. Péter, Varga Ügyvédi Iroda, Kecskemét
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 03139
(220) 2006.09.19.
(731) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) LUMINIZER
(511) 21 Fogkefék és fogkefetartozékok, nevezetesen fehérítõcsík.
(210) M 06 03127
(220) 2006.09.19.
(731) Szent László Borlovagrend, Gyõr (HU)
(740) dr. Kovács Kálmán ügyvéd, Gyõr
(546)

(210) M 06 03855
(220) 2006.11.24.
(731) Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG, Reinbek (DE)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) SCAB HERMAL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, gyógyhatású
készítmények.
(210) M 06 03133
(220) 2006.09.19.
(731) Korda Filmstúdió Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser
és Szolgáltató Kft., Budapest
(546)

(511) 35

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 06 03130
(220) 2006.09.19.
(731) TV Products Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)
(546)

Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

(511) 28 Sport-, torna-, testnevelési- és játékszerek, játékok; eszközök, berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek lazításához; beleértve a kéz- és más testrész izomerejének ellenállásával mûködõ tornaszalagokat, öveket, minden sport- és tornafel-
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szerelés, testnevelési és sportcikk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
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 média hálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításával kapcsolatos adminisztráció.
(210) M 06 03218
(220) 2006.08.24.
(731) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, know-how szolgáltatás,
szakmai konzultáció üzleti ügyekben.
37 Javítási és szerelési szolgáltatások, gépkocsik karbantarása
és javítása, jármûjavító mûhelyek, jármûmosás.
41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, mûszaki szakértõi tevékenység, minõség ellenõrzés, szakvélemény, szakértelem (know-how) adása.
(210) M 06 03219
(220) 2006.08.24.
(731) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)
(546)

40 Anyagmegmunkálás, gépkocsi motorok kezelése, polírozás, csiszolás, festés.
41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.
(210) M 06 03220
(220) 2006.08.24.
(731) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)
(541) WELLMANAGER
(511) 9
Számítógépes programok.
16 Számítógépes kézikönyvek, nyomtatott publikációk, prospektusok, brosúrák, vékony fûzött könyvek.
35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, know-how szolgáltatás,
szakmai konzultáció üzleti ügyekben.
37 Javítási és szerelési szolgáltatások, gépkocsik karbantartása
és javítása, jármûjavító mûhelyek, jármûmosás.
38 Távközlés, elektronikus levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz.
41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, mûszaki szakértõi tevékenység, minõség ellenõrzés, szakvélemény, szakértelem (know-how) adása.
(210) M 06 03221
(220) 2006.08.24.
(731) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)
(541) AUTOMATRIX
(511) 35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, know-how szolgáltatás,
szakmai konzultáció üzleti ügyekben.
37 Javítási és szerelési szolgáltatások, gépkocsik karbantartása
és javítása, jármûjavító mûhelyek, jármûmosás.
38 Távközlés, elektronikus levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, raktározás, tárolás, szállítmányozás, jármûkölcsönzés, mentési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás, gépkocsi motorok kezelése, polírozás, csiszolás, festés.
41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, mûszaki szakértõi tevékenység, minõségellenõrzés,
szakvélemény, szakértelem (know-how) adása.
(210) M 06 03222
(220) 2006.08.24.
(731) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Tisztító, fényesítõ, súroló és csiszolószerek; autokozmetikai
cikkek.
4
Szintetikus és ásványi motorolajak, ipari olajak, kenõanyagok, kenõzsírok, kenõolajak.
12 Gépjármûvek cserealkatrészei.
35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, know-how szolgáltatás,
szakmai konzultáció üzleti ügyekben.
37 Javítási és szerelési szolgáltatások, gépkocsik karbantarása
és javítása, jármûjavító mûhelyek, jármûmosás.
38 Távközlés, elektronikus levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, raktározás, tárolás, szállítmányozás, jármûkölcsönzés, mentési szolgáltatások.

(511) 12 Gépjármûvek cserealkatrészei.
35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, know-how szolgáltatás,
szakmai konzultáció üzleti ügyekben.
36 Pénzügyi ügyletek, biztosítási tanácsadás, finanszírozási
szolgáltatás, leasing, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi információk
nyújtása.
37 Javítási és szerelési szolgáltatások, gépkocsik karbantartása
és javítása, jármûjavító mûhelyek, jármûmosás.
38 Távközlés, elektronikus levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz.

M752

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
38 Elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; mobil (celluláris) telefon összeköttetés; számítógép
terminálok közötti összeköttetések; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
42 Számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramozás.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, raktározás, tárolás, szállítmányozás, jármûkölcsönzés, mentési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás, gépkocsi motorok kezelése, polírozás, csiszolás, festés.
41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, mûszaki szakértõi tevékenység, minõségellenõrzés,
szakvélemény, szakértelem (know-how) adása.
(210) M 06 03273
(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
(546)

(210) M 06 03345
(220) 2006.10.11.
(731) Széchenyi Mihály, Wien (AT)
(541) Széchenyi Bál
(511) 41 Bálok szervezése, kulturális és karitatív tevékenység szervezése, fogadások tervezése (szórakoztatás).
(210) M 06 03346
(220) 2006.10.11.
(731) Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
(541) Kamra Java
(511) 29 Húsok, húskészítmények, étkezési olajok és zsírok.

(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
szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások

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

(210) M 06 03331
(220) 2006.10.10.
(731) PEN-R Bt., Budakeszi (HU)
(740) dr. Nemes Ákos, Fehér, Nemes Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

M 06 03349
(220) 2006.10.11.
Szarka Tamás, Galanta (SK)
dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

ANONYMUS
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.
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.

(210) M 06 03350
(220) 2006.10.11.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) MAXFRUIT
(511) 30 Jégkrémek, fagylaltok, fagyasztott édességek, készítmények az említett termékek elõállítására.

(210) M 06 03336
(220) 2006.10.10.
(731) Informatix Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 03504
(731) Li Zong Zhao, Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Számítógép programok (letölthetõ), számítógépprogramok
(rögzített), szoftverek (rögzített).

(511) 25
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(210) M 06 03511
(220) 2006.10.26.
(731) Smart-Sector Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Komáromi Ádám, Komáromi Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16

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

Nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek.

M 06 03512
(220) 2006.10.26.
HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o., Zlín (CZ)
438295
2006.06.14. CZ
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 7
Klasszikus és automata mosógépek, mosogatógépek, facsavarógépek, ebbe az osztályba tartozó elektronikus-mechanikus
konyhai berendezések, különösen élelmiszerek feldolgozására
szolgáló gépek, mint háztartási robotgépek, dagasztók és keverõk,
gyúrógépek elektromos kések, szeletelõk és multi-szeletelõk,
elektromos sapperek (gyümölcs vagy zöldség levének elválasztására szolgáló készülékek) és gyümölcsfacsarók, elektromos kávédarálók, húsdarálók, elektromos aprítógépek élelmiszerekhez,
porszívók és szõnyegtisztítók, elektromos konzervnyitók.
8
Hajsütõvasak és tartóshullám-készítõ eszközök, nem elektromos konzervnyitók.
9
Barométerek; hõmérõk; elektromos vasalók, ideértve a gõzölõs vasalókat, mérlegek.
11 Hûtõgépek, fagyasztók és jégkészítõk, elektromos, gáz és
kombinált készülékek fõzéshez, sütéshez, zsiradékban sütéshez,
pirításhoz, különösen konyhai tûzhelyek, elektromos és gázsütõk,
mikrohullámú sütõk, grillezõk, rácsok, kenyérpirítók, elektromos
olajsütõk, serpenyõk és sütõformák, tûzhelyek és fõzõlapok, kályhák szilárd tüzelõanyagokhoz, elektromos kávéfõzõk, eszpresszó
kávéfõzõk, azonnali adagolóeszközök forró vízhez, nagysebességû elektromos vízforralók, ventillációs és légkondicionáló berendezés, eszközök levegõelõkészítésre helyiségekben, mint például
szûrõberendezések, párásítók és párátlanítók, páraelszívó készülékek, elektromos és gáz melegítõ berendezés, ideértve a vízforralókat, radiátorokat gázmelegítõket, elektromos fûtõtesteket, infra
melegítõket és konvektorokat, elektromos és gáz vízmelegítõket,
szûrõk páraelszívókhoz, víz-akkumulátorok, kazánok, hajszárítók.
16 Papírszûrõk porszívókhoz, papír szûrõk kávéfõzõgépekhez.
21 Kis háztartási eszközök és hordozható edények háztartási és
konyhai célokra, kézi darálók, keverõgépek, dagasztók, aprítógépek, serpenyõk, edények, nyeles serpenyõk, vízforralók, eszközök kávéfõzéshez és kávéiváshoz, fõzéshez használt grillezõ tûk
és grillrácsok, elektromos fogkefék.
35 Piackutatás és vizsgálat, üzleti ügyek közvetítése elektronikus berendezések és ezzel kapcsolatos áruk elõállítása, értékesítése és promóciója területén, konzultáció üzleti szervezési kérdésekben, értékesítési hálózatok kialakítása és mûködtetése kereskedelmi kiállítások és vásárok szervezése.

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

M 06 03513
(220) 2006.10.26.
HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o., Zlín (CZ)
438294
2006.06.14. CZ
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9
Az ebbe az osztályba tartozó elektromos berendezések és
eszközök; számításos technológiák – adatok gyûjtésére, továbbítására, feldolgozására és tárolására szolgáló eszközök, valamint
ezek kölcsönös kombinációja, PC, notebookok(hordozható számítógépek) monitorok, printerek (nyomtatók), PC perifériák és
kiegészítõk; videó rendszerek; csatlakoztatásra szolgáló kábelek
és hosszabbítók, irodai eszközök – telefon és fax készülékek, másolók, számológépek; mobiltelefonok és kiegészítõk; elemek, akkumulátorok; akkumulátor töltõk, tápforrások (tápegységek);
fényképezõgépek és mozgókép kamerák, digitális fényképezõgépek, ideértve a tároló memóriakártyákat; adathordozó memóriák,
tároló memóriakártyák, rádiók, rádiók ideértve a DAB vevõkészülékeket, rádióállomások – adók, Hi-Fi szetek ideértve a részegységeket – hangszórók, mikrofonok, fejbeszélõk (headsetek),
konverterek, erõsítõk; mikrorendszerek; minirendszerek; rádiós
magnetofonok; TV-szetek, ideértve az antennákat, mûholdakat,
távvezérlõket; hordozható és személyi vevõkészülékeket és lejátszók, elektronikus ébresztõórák; rádió ébresztõórák; autórádiók
és hangszórók; személyi és mobil navigátorok; hangrögzítõk/képrögzítõk – audió kazetták, DVD-hordozók, CD-hordozók; házimozi szetek és házimozi szetek egyéni komponensei; elektronikus játékok; játékkonzolok ideértve az egyéni eszközöket, SAT és
DVB-T vevõkészülékek; DVD-vevõkészülékek, DVD-felvevõk,
MP3-lejátszók; felvevõ eszközök és hang és kép reprodukció;
meterológiai állomások, babafelügyelõk; fordítók; adatbázisok.
18 Bõr és textil táskák, dobozok, és tartók elektronikus készülékek, különösen mobiltelefonok, notebookok(hordozható számítógépek) és fényképezõgépek számára.
35 Marketing, piackutatás és vizsgálat, üzleti ügyek közvetítése elektronikus berendezések és ezzel kapcsolatos áruk elõállítása, értékesítése és promóciója területén, konzultáció üzeleti szervezési kérdésekben, értékesítési hálózatok kialakítása és mûködtetése, kereskedelmi kiállítások és vásárok szervezése.
39 Áruk és termékek csomagolása, csomagküldõ szolgálat,
áruszállítás gépkocsival.
(210) M 06 03514
(220) 2006.10.26.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; 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 szer-
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kezetek 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.
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 tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 03523
(220) 2006.10.26.
(731) VICTOFON Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások.
(210) M 06 03524
(220) 2006.10.26.
(731) Miller Chemical & Fertilizer Corporation, Hannover,
Pennsylvania (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MIST-CONTROL
(511) 1
A mezõgazdaság és kertmûvelés területén alkalmazott, a
permetezés egyenletessége ellenõrzésének megkönnyítésére cseppenként felvitt növekedésserkentõ készítmények vagy sprayk.
(210) M 06 03526
(220) 2006.10.30.
(731) Bioprojekt Kft., Kemestaródfa (HU)
(541) TRIFENDER
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 06 03518
(220) 2006.10.26.
(731) DIÓ ÉTTEREM Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 03537
(220) 2006.10.30.
(731) Porphyr-Dolomit AG, Mauren (CH)
(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; bár (szolgáltatások); gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;
kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; vendéglátóipar.

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

(210) M 06 03520
(220) 2006.10.26.
(731) INVESTMENT Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 03539
(220) 2006.10.30.
(731) Interface Heuga Kft., Budapest (HU)
(541) INTERFACE HEUGA
(511) 27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

(511) 28

(210) M 06 03544
(220) 2006.10.27.
(731) BHB Bábolna Kft., Bábolna (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

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

Játékok, játákszerek.

M 06 03522
(220) 2006.10.26.
Jakab István, Fót (HU)
dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 06 03552
(220) 2006.10.30.
(731) ÉVA VILÁG KERESKEDÕ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.

(210) M 06 03553
(220) 2006.10.30.
(731) GTS-DATANET Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Üveges Enikõ, Budaörs
(546)

(210) M 06 03545
(220) 2006.10.27.
(731) BHB Bábolna Kft., Bábolna (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 38

Távközlés.

(210) M 06 03554
(220) 2006.10.30.
(731) GTS-DATANET Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Üveges Enikõ, Budaörs
(546)
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(511) 38

(210) M 06 03688
(220) 2006.11.13.
(731) Nguyen Thanh Tung, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(210) M 06 03546
(220) 2006.10.30.
(731) HAFE Engineering Kft., Budapest (HU)
(546)

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

(511) 6
Nyers és félig megmunkált nem nemesfémek és azok ötvözetei; horgonyok, üllõk, harangok hengerelt és öntött építkezési
anyagok; sínek és vágányzati fémanyagok, láncok (jármûmeghajtó láncok kivételével), nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, zárak; fémcsövek; páncélszekrények és kazetták; acélgolyók, patkók; szegek és csavarok; más fémtermékek (nem nemes
fémbõl), melyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (földi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és transzmissziós szíjak (a földi jármûvek céljára készültek kivételével); nagy mezõgazdasági felszerelések, szerszámok, keltetõgépek.

Távközlés.

Ruházati cikk, cipõk, kalapáruk.

M 06 03691
(220) 2006.11.13.
Gilantrading Kft., Páty (HU)
Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

Gold for You
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok, tojás, étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, cukrászsütemények, fagylaltok, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; gabonakészítmények, péksütemények.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok
állatok számára.

(210) M 06 03692
(220) 2006.11.13.
(731) Gilantrading Kft., Páty (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest
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(546)

(210) M 06 03231
(220) 2006.09.28.
(731) BSX Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Komló (HU)
(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok, tojás, étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, cukrászsütemények, fagylaltok, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; gabonakészítmények, péksütemények.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok
állatok számára.
(210) M 06 03693
(220) 2006.11.13.
(731) Gilantrading Kft., Páty (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán 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.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 03234
(220) 2006.09.29.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok, tojás, étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, cukrászsütemények, fagylaltok, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; gabonakészítmények, péksütemények.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok
állatok számára.
(210) M 06 03695
(220) 2006.11.13.
(731) Lin Yun Feng, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács P. Zoltán, Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) KENBI’S
(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 03696
(220) 2006.12.07.
(731) Szeged DVD-Projekt, Újszentiván (HU)
(546)

(511) 41

Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

(210) M 06 03235
(220) 2006.09.29.
(731) Danubia Mohács Zrt., Mohács (HU)
(546)

(511) 20 Asztalok; asztalok fémbõl; bútorok; fotelek-karszékek; íróasztalok; karosszékek; padok; székek fémbõl; székek.
35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletrõl; kereskedelmi vagy
reklám célú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; televíziós
reklámozás; árubemutatás; áruminták terjesztése.
(210) M 06 03237
(220) 2006.09.29.
(731) INFOGROUP 2000 Bt., Sopron (HU)
(546)

(511) 35 Online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós
reklámozás; televíziós reklámozás; reklámozás; kereskedelmi
ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(210) M 06 03238
(220) 2006.09.29.
(731) Weller András, Badacsonytomaj (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(541) SIMONTSITS
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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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)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 03277
(220) 2006.10.04.
(731) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

M 06 02974
(220) 2006.09.05.
FLEXUS CONSULTING Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

FLEXUS CONSULTING
35 Ügyiratok, valamint más iratok és papíron vagy informatikai adathordozón lévõ dokumentumok kezelésével, tárolásával és
archiválásával kapcsolatos tanulmányok és szabályzatok készítése, tanácsadás és információs, valamint konzultációs szolgáltatás;
papíron vagy informatikai adathordozón lévõ dokumentumok részére irattárak kialakításával, létesítésével, dokumentumok irattárba rendezésével, irattárak rendezésével, fenntartásával és karbantartásával, továbbá egyéb irattárolási és irrattározási szolgáltatásokkal, és mindezek adminisztrációjával kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatás; információk számítógépes adatbázisokba való rendezésével és szerkesztésével
kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatás; iratok gépi olvasású informatikai adathordozóra rögzítésével
és számítógépes archiválással kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatás; számítógépes nyilvántartások
kezelésével kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs
szolgáltatás; számítógépes termékek menedzselése; valamint
egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatások, amelyek
nem tartoznak más osztályba.
39 Iratok és más dokumentumok papíron lévõ formában
és/vagy informatikai adathordozóra rögzített formában való tárolásával, a tárolt iratok illetve dokumentumok nyilvántartásával és
a tárolt anyagokból adatszolgáltatással kapcsolatban tanácsadás
és információs valamint konzultációs szolgáltatás; valamint
egyéb archiválással kapcsolatos szolgáltatások, amelyek nem tartoznak más osztályba.
41 Számítógép programok oktatása.
42 Számítógépes adatfeldolgozással, adatbank létesítésével,
adatbanki tevékenységgel és egyéb számítógépes adatellátással
valamint adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadás és információs valamint konzultációs szolgáltatások; számítógépprogramok
adatainak és adatoknak az átalakításával valamint számítógépes
adatok helyreállításával kapcsolatos tanácsadási, információs és
konzultációs szolgáltatás; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógépes rendszerelemzés; számítógépek kölcsönzésével
kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatás; számítógépprogramok tervezése; számítógépprogramok korszerûsítésével, számítógépszoftver fenntartással, számítógépprogramok kölcsönzésével kapcsolatos tanácsadási, információs
és konzultációs szolgáltatás; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógéphardverrel és számítógépprogramokkal kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatás; rendszeranalízis; valamint egyéb számítástechnikai szolgáltatások,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 06 03276
(220) 2006.10.04.
(731) Angyalföldi Lakásépítõ, Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bihary Tibor, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Metropolitan
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 06 03278
(220) 2006.10.04.
(731) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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;
bonbonok; cukorkák.
(210) M 06 03280
(220) 2006.10.04.
(731) NA-VA FA Kft., Nyíregyháza (HU)
(541) missy
(511) 20 Asztallapok, asztalok, bútorajtók, bútorok, bútorpolcok, bútorszerelvények (nem fémbõl), faszerkezetek bútorokhoz, fiókok,
iratgyûjtõ polcok (bútorok), íróasztalok (bútorzat), irodabútorok,
írópolcok, kartotékszekrények, kis íróasztalok, szekreterek komódok, fiókos szekrények, könyvespolcok, könyvtartók (bútorzat), munkapadok, munkaasztalok, polcok (bútorok), pultok (asztalok), szekrények.
(210) M 06 03281
(220) 2006.10.04.
(731) Marquard Média Magyarország Kiadó Kft., Budapest (HU)
(541) OLIVA
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 03285
(220) 2006.10.04.
(731) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 30 Többféle ízben készült szeletes édességek, szeletes sütemények.
(210) M 06 03430
(220) 2006.10.18.
(731) Ziment Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rönky József ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 37 Fûtõberendezések felszerelése és javítása, csõvezetékek felszerelések felszerelése és karbantartása.
(210) M 06 03434
(220) 2006.11.03.
(731) Promo Power Kft., Szentendre (HU)
(546)

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

(511) 29

(210) M 06 03436
(220) 2006.10.18.
(731) Pethõ Attila, Isaszeg (HU)
(740) dr. Tóth Balázs, Kilián és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Mozzarella sajtok.

(210) M 06 03286
(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) 29

(511) 9
Mágneses adathordozók; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek (informatika) memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; optikai adathordozók; száloptikás vezetékek és kábelek;
számítógép billentyûzetek; számítógép memóriák; számítógépek; számítógépperifériák; számítógépprogramok (rögzített).
42 Mûszaki szakértõi tevékenység; mûszaki tervtanulmányok
készítése; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógépes adatok
helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;
számítógépprogramok kidolgozása.

Mozzarella sajtok.

(210) M 06 03287
(220) 2006.10.04.
(731) IWINEX Kft., Sükösd (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(210) M 06 03626
(220) 2006.11.07.
(731) Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Budapest
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(546)

(546)

(511) 38

Távközlés.

(210) M 06 03627
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

(210) M 06 03632
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35
(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03628
(220) 2006.11.07.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03629
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03633
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03634
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03635
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)
(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03630
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03637
(220) 2006.11.07.
(731) Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03631
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám) rendezése; ex-
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port-import ügynökségek; fénymásolással történõ reprodukció;
hirdetés; hirdetõügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kölcsönzés (hirdetõtáblák); kölcsönzése (reklámanyagok); közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések; reklám
(rádiós); reklám (televíziós); reklámanyagok kölcsönzése; reklámújság; szakértõi véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó
szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése
(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó
szolgáltatás.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; bérlés (garázs); bérlés (raktár); bérlés (parkolóhely); bútorszállítás; gépkocsival történõ szállítás; ingóságok költöztetése;
jármûkölcsönzés; kirakodás; kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;
raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,
fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teherszállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek (kivéve szálloda- és panziófoglalást); utaskísérés; utasszállítás.

vek, fényképek, papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok,
anyagok mûvészek részére, ecsetek, nyomdabetûk, klisék.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, hirdetések szervezése
és közvetítése.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
42 Információs anyagok tervezése és kivitelezése, bemutatók
és vásárok bonyolítása, kiállítások szervezése.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 03638
(220) 2006.11.07.
(731) Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

M 06 03469
(220) 2006.10.24.
MAHIR Zrt., Budapest (HU)
dr. Nagy Attila ügyvéd, Budapest

MAHIR
16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek, nyomdaipari
termékek, plakátok, nyomtatványok, újságok, folyóiratok, könyvek, fényképek, papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok
mûvészek részére, nyomdabetûk, klisék.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, hirdetések szervezése
és közvetítése.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
42 Információs anyagok tervezése és kivitelezése, kiállítások,
bemutatók és vásárok bonyolítása, szervezése.

(210) M 06 03471
(220) 2006.10.24.
(731) PRIMAG Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Bartha Sándor, Dr. Bartha Ügyvédi Iroda, Gyõr
(546)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám) rendezése; export-import ügynökségek; fénymásolással történõ reprodukció;
hirdetés; hirdetõügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kölcsönzés (hirdetõtáblák); kölcsönzése (reklámanyagok); közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések; reklám
(rádiós); reklám (televíziós); reklámanyagok kölcsönzése; reklámújság; szakértõi véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó
szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése
(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó
szolgáltatás.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; bérlés (garázs); bérlés (raktár); bérlés (parkolóhely); bútorszállítás; gépkocsival történõ szállítás; ingóságok költöztetése;
jármûkölcsönzés; kirakodás; kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;
raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,
fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teherszállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek (kivéve szálloda- és panziófoglalást); utaskísérés; utasszállítás.

(511) 30 Amerikai palacsinták; amerikai mogyorós cukrászsütemények; aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aromák, az
illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; babliszt; bonbonok (cukorkák); bors;
briós; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips (gabonakészítmény); chow-chow (ízesítõszer); cikória (pótkávé); cukor.
32 Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok;
alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; esszenciák italok
elõállításához; földimogyoró tej(alkoholszegény ital); gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóniás italok; készítmények italok elõállításához; készítmények likõrök elõállításához; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej (ital).

(210) M 06 03468
(220) 2006.10.24.
(731) MAHIR Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Attila ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 06 03473
(220) 2006.10.24.
(731) Hírtõzsde Holding Rt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, adatgyûjtés ügyletekrõl, információk
adatbázisokba való rendezése, szerkesztése.

(511) 16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek, nyomdaipari
termékek, plakátok, nyomtatványok, újságok, folyóiratok, köny-

(210) M 06 03474
(220) 2006.10.24.
(731) Hírtõzsde Holding Rt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, adatgyûjtés ügyletekrõl, információk
adatbázisokba való rendezése, szerkesztése.
(210) M 06 03476
(220) 2006.10.24.
(731) WYETH (Delaware állam törvényei szerint mûködõ cég),
Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) KETOPROPIG
(511) 5
Állatgyógyászati készítmények és anyagok.
(210) M 06 03477
(220) 2006.10.24.
(731) Wyeth Holdings Corporation (Maine állam törvényei szerint
mûködõ cég), Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), különösen táplálkozási kiegészítõk.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 03645
(220) 2006.11.07.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) VENLAWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.
(210) M 07 00183
(220) 2007.01.23.
(731) Kis Csaba, Balmazújváros (HU)
(740) dr. Balogh Ádám, Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

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

Pólók, pulóverek, sapkák.

M 07 00190
(220) 2007.01.23.
Libri Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

Napos Oldalak
16 Folyóiratok, hírlevelek, prospektusok.
35 Rádiós reklámozás, reklámanyagok(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, televíziós reklámozás.
41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, könyvkiadás, okatási tárgyú információk, rádió- és televízióprogramok
készítése.

(210) M 07 00198
(220) 2007.01.23.
(731) DELTAFEST Kft., Szarvas (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

M 06 03479
(220) 2006.10.20.
LightTech Lámpatechnológiai Kft., Dunakeszi (HU)
Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

QUASAR
11

(210) M 06 03644
(220) 2006.11.07.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) FOSIWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.

Fénycsövek és tartozékaik, ezen belül fénycsõgyújtók.

M 06 03480
(220) 2006.10.20.
LightTech Lámpatechnológiai Kft., Dunakeszi (HU)
Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

MEDSUN
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 06 03642
(220) 2006.11.07.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) LANSOWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenység; szórakoztatás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, színházi produkciók, zenekarok szolgáltatásai, elõadómûvészek szolgáltatásai, könyvkiadás.
(210) M 07 00199
(220) 2007.01.23.
(731) DELTAFEST Kft., Szarvas (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 06 03643
(220) 2006.11.07.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ANASTROWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.
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üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenység; szórakoztatás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, színházi produkciók, zenekarok szolgáltatásai, elõadómûvészek szolgáltatásai, könyvkiadás.
(210) M 07 00201
(220) 2007.01.23.
(731) TOP HOOK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Visegrád (HU)
(740) Simon Mihály, Budapest
(546)

(511) 28

Sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 06 03949
(220) 2006.12.04.
(731) New York Transit, Inc., Hayward, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ROCKET DOG
(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 03950
(220) 2006.12.04.
(731) New York Transit, Inc., Hayward, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek; cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 00252
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és

(210) M 07 00270
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák
azonosító és igazoló kártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó berendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
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tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.

(210) M 07 00271
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák
azonosító és igazoló kártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó berendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00272
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);

37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00273
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

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

M764

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00274
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártyaleolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(210) M 07 00275
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
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(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00276
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
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tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00277
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-

vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00278
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00279
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
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(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00280
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

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

lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 06 04055
(220) 2006.12.13.
(731) Eurohand Kereskedelmi és Befektetési Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bada János jogtanácsos, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 04056
(220) 2006.12.13.
(731) Eurohand Kereskedelmi és Befektetési Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bada János jogtanácsos, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 04059
(220) 2006.12.13.
(731) dr. Rozsos Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda
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(546)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások – különösen orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, plasztikai sebészet
szanatóriumok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 04213
(220) 2006.12.22.
(731) MONA HUNGARY Élelmiszer Gyártó és Forgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kardi Judit, Dr. Kardi Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

M 06 04065
(220) 2007.02.07.
Digit All Team-DAT Bt., Zalaegerszeg (HU)
Németh Viktor, Budapest

GOOMI
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 04066
(731) Divényi Márk, Budapest (HU)
(546)
(511) 16

(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.

(220) 2006.12.13.

Nyomtatott sajtó.

(210) M 06 04067
(220) 2006.12.13.
(731) UNILEVER N. V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) A Szíved szerint
(511) 29 Kolbászfélék, pástétomok és húskrémek; margarin, vaj, fõzõ és sütõzsír, sajt és sajtkészítmények, tehéntúró, tej és tejtermékek, sovány tej, szójatej; tejkészítmények, joghurt, tejföl, túrókrémek és sajtok; tojás; lekvárok, zselék, tojáspor; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonakészítmények, kenyér, kétszersültek; sütemények és
édességek, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõpor; só, mustár;
ecet, szójaöntetek; majonéz; salátaöntetek; ízesítõ öntetek; fûszerek; étkezési jég.
32 Gyümölcsalapú és tejet tartalmazó alkoholmentes italok;
író, joghurt.
(210) M 06 04068
(220) 2006.12.13.
(731) DHK Hátralékkezelõ és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

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

M 06 04214
(220) 2006.12.22.
Malatinszky Csaba, Budapest (HU)
dr. Kisfaludy Péter ügyvéd, Cegléd

PINOT BLEU
33

Bor.

(210) M 06 04217
(220) 2006.12.22.
(731) Paradox Secutiry Systems Bahamas, Freeport (BS)
(740) dr. S. Szabó Péter, Bán, S. Szabó & Partners, Budapest
(546)

(511) 9
Elektromos biztonsági berendezések, ideértve riasztórendszerek vezérlõegysége és billentyûzete; vezeték nélküli biztonsági berendezések vezeték nélküli vezérlõegysége és billentyûzete;
biztonsági rendszer kijelzõ egysége felhasználóbarát LCD-kijelzõvel; kéz nélküli telefonos ébresztõóra; AM/FM rádió; kétirányú
kommunikációra alkalmas hang- és személyhívó berendezések;
otthoni automatizálási rendszer vezérlése; otthoni elektromos
garázsajtó.
(210) M 06 03920
(220) 2006.12.01.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) ARMIXXAM
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra.

(546)

(210) M 07 00044
(731) Fekete László, Csolnok (HU)
(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, tejalapú italok, tejtermékpótlók.
30 Kávé és kávékivonatok; pótkávé és pótkávé kivonatok; cikória és cikória-kivonatok, kávé és cikória alapú keverékek, kávékivonatokból és cikóriából készült keverékek, kakaó és csokoládé
alapú italok, ehetõ jég és tartósított ehetõ jég; porok és esszenciák
ehetõ jégkészítményekhez, azok elkészítéséhez.
(210) M 06 03921
(220) 2006.12.01.
(731) Zsoldosné Potó Krisztina, Budapest (HU)
(541) CSODAVÁR
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03922
(220) 2006.12.01.
(731) Rácz Kinga, Eger (HU); Rácz Krisztián, Eger (HU)
(541) EGRI KORONA BORHÁZ
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 00045
(220) 2007.01.09.
(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Yenibosna, Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
Higiéniai termékek, nevezetesen a testváladékokkal kapcsolatos higiéniai termékek, beleértve inkontinenciában szenvedõ
betegek és menstruáló nõk által használt termékek, úgymint vatta,
tampon, pelenka, egészségügyi nadrág; helyiségek, berendezések
vagy egyéb helyek szagtalanítására alkalmas termékek, így légfrissítõk és nem emberi testre használatos dezodorok.

(210) M 06 03924
(220) 2006.12.01.
(731) Rácz Kinga, Eger (HU); Rácz Krisztián, Eger (HU)
(546)

(511) 33
43

(220) 2007.01.09.

(210) M 07 00046
(220) 2007.01.09.
(731) S.B.G. & K. Irodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ALGOPARA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.
(210) M 06 04088
(220) 2006.12.15.
(731) Szilberport Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 06 04228
(220) 2004.06.03.
(731) Altana Pharma AG, Konstanz (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) DALEN
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 07 00043
(220) 2007.01.09.
(731) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Weboldalak alkotása és fenntartása.
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(210) M 06 04095
(220) 2006.12.15.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 04099
(220) 2006.12.15.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

(511) 33 Borok, különösen a tokaji eredetimegjelölés területérõl
származó termékek tekintetében.

Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 06 04096
(220) 2006.12.15.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 04100
(731) NYX Kft., Dunakeszi (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2006.12.15.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 00006
(220) 2007.01.03.
(731) Technotrade Informatikai Zrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 33

Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 06 04097
(220) 2006.12.15.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33 Borok, különösen a tokaji eredetmegjelölés területérõl származó termékek tekintetében.
(210) M 06 04098
(220) 2006.12.15.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
CD-ROM(kompakt)-lemezek, egér (informatikai), faxberendezések, fényképezõgépek, fénymásoló gépek, filmkamerák,
hajlékony (floppy) lemezek, hangátviteli készülékek, hangfelvevõ készülékek, hangvisszaadó készülékek, interfészek (informatikai), koaxális kábelek, lemezadagolók (jukeboxok) (informatikai), lemezmeghajtók (számítógépekhez), mágneses adathordozók, memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, mikrofonok,
mikroprocesszorok, monitorok (számítógéphardver), monitorok
(számítógép programok), noteszgépek notebookok, operációs
rendszerek számítógépekhez, processzorok (központi (rögzített)
adatfeldolgozó egységek), számítógép billentyûzetek, számítógép memóriák, számítógépek, számítógép-perifériák, számítógépprogramok (rögzített), szoftverek (rögzített).
(210) M 07 00008
(731) Zimányi Dániel, Igar (HU)
(546)

(511) 33 Borok, különösen a tokaji eredetmegjelölés területérõl származó termékek tekintetében.

(220) 2007.02.12.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 06 04219
(220) 2006.12.22.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) T-Systems KFKI
(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktató berendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; olvasható adathordozó berendezés, nevezetesen mágneses,
elektromos és optikai adathordozós hang, kép és adatok felvételére, elõállítására, továbbítására és feldolgozására; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adatok és információk
összeállítása, rendszerezése és gazdasági elemzése számítógép
adatbázisban; távközlési és adat átviteli berendezések kiskereskedelme; mûsorszórási és továbbítási jogok kereskedelme.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; távközlési berendezések, különösen rádiók és televíziók mûködtetése és kölcsönzése, hírek és információk gyûjtése és elõkészítése; adatok gyûjtése és elõkészítése, nevezetesen
adattovábbítás számítógépes hálózat segítségével, a számítógépes hálózatba való belépés biztosítása.
42 Számítógépes programozás; adatbázisok fejlesztése, alkalmazása és karbantartása; adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások,
nevezetesen képviselet és az adatbázisba belépési idõ lízingelése;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek kölcsönzési szolgáltatása; mûszaki tervek, tanulmányok készítése és tervezési
szolgáltatások a távközlési berendezések vonatkozásában, valamint tervezési szolgáltatások; ipari elemzési és kutatási szolgáltatások; adattovábbítási jogok feldolgozása.
(210) M 06 04220
(220) 2006.12.22.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) T-Systems LNX
(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktató berendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; olvasható adathordozó berendezés, nevezetesen mágneses,
elektromos és optikai adathordozós hang, kép és adatok felvételére, elõállítására, továbbítására és feldolgozására; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adatok és információk
összeállítása, rendszerezése és gazdasági elemzése számítógép
adatbázisban; távközlési és adat átviteli berendezések kiskereskedelme; mûsorszórási és továbbítási jogok kereskedelme.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; távközlési berendezések, különösen rádiók és televíziók mûködtetése és kölcsönzése, hírek és információk gyûjtése és elõkészítése; adatok gyûjtése és elõkészítése, nevezetesen
adattovábbítás számítógépes hálózat segítségével, a számítógépes hálózatba való belépés biztosítása.
42 Számítógépes programozás; adatbázisok fejlesztése, alkalmazása és karbantartása; adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások,
nevezetesen képviselet és az adatbázisba belépési idõ lízingelése;

adatfeldolgozó berendezések és számítógépek kölcsönzési szolgáltatása; mûszaki tervek, tanulmányok készítése és tervezési
szolgáltatások a távközlési berendezések vonatkozásában, valamint tervezési szolgáltatások; ipari elemzési és kutatási szolgáltatások; adattovábbítási jogok feldolgozása.
(210) M 06 04221
(220) 2006.12.22.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) T-Systems IQSYS
(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktató berendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; olvasható adathordozó berendezés, nevezetesen mágneses,
elektromos és optikai adathordozós hang, kép és adatok felvételére, elõállítására, továbbítására és feldolgozására; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adatok és információk
összeállítása, rendszerezése és gazdasági elemzése számítógép
adatbázisban; távközlési és adat átviteli berendezések kiskereskedelme; mûsorszórási és továbbítási jogok kereskedelme.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; távközlési berendezések, különösen rádiók és televíziók mûködtetése és kölcsönzése, hírek és információk gyûjtése és elõkészítése; adatok gyûjtése és elõkészítése, nevezetesen
adattovábbítás számítógépes hálózat segítségével, a számítógépes hálózatba való belépés biztosítása.
42 Számítógépes programozás; adatbázisok fejlesztése, alkalmazása és karbantartása; adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások,
nevezetesen képviselet és az adatbázisba belépési idõ lízingelése;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek kölcsönzési szolgáltatása; mûszaki tervek, tanulmányok készítése és tervezési
szolgáltatások a távközlési berendezések vonatkozásában, valamint tervezési szolgáltatások; ipari elemzési és kutatási szolgáltatások; adattovábbítási jogok feldolgozása.
(210) M 06 04222
(220) 2006.12.22.
(731) VESZPRÉMTEJ Tejtermék Elõállító és Értékesítõ Rt.,
Veszprém (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) VIGNOTTE
(511) 29 Tej, sajt, tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 04223
(220) 2006.12.22.
Invest-Holding Plussz Kft., Imrehegy (HU)
Martron Róbert, Budapest

KASMÍR
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtaltartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 06 04211
(220) 2006.12.22.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Flóhr Balázs, Budapest
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(541) Tomi. A szóda erejével.
(511) 1
Vízlágyító készítmények.
3
Mosószerek, fehérítõszerek; egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok;
edénymosószerek; gépi mosogatószer; vízkõ-eltávolító készítmények háztartási használatra.
5
Fertõtlenítõszerek; fertõtlenítõ készítmények.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 04212
(220) 2006.12.22.
Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
dr. Flóhr Balázs, Budapest

A szóda erejével.
1
Vízlágyító készítmények.
3
Mosószerek, fehérítõszerek; egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok;
edénymosószerek; gépi mosogatószer; vízkõ-eltávolító készítmények háztartási használatra.
5
Fertõtlenítõszerek; fertõtlenítõ készítmények.

(210) M 06 04215
(220) 2006.12.22.
(731) CONLET Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Kft.,
Kecskemét (HU)
(546)

(546)

(511) 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.
(210) M 06 04172
(220) 2006.12.21.
(731) VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)
(541) Vianni
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 07 00182
(220) 2007.01.23.
(731) VYLYAN VINUM Kft., Kisharsány (HU)
(541) karizma
(511) 33 Alkoholos italok (sörök kivételével).
(210) M 07 00185
(220) 2007.01.23.
(731) Kis Csaba, Balmazújváros (HU)
(740) dr. Balogh Ádám, Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlan
ügyletek.
(210) M 07 00009
(220) 2007.01.03.
(731) Sumitomo Chemical Co. Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ESPOLEX
(511) 1
Feldolgozatlan mûanyagok, feldolgozatlan szintetikus
gyanták.
(210) M 06 03933
(220) 2006.12.04.
(731) Thot-Soft 2002 kft., Szeged (HU)
(740) dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,
Szeged
(541) MetaTrace
(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.
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.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 07 00128
(220) 2007.01.17.
(731) ASKO-Bútor Lakberendezési és Kiskereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tapolczai Nóra, Dr. Tapolczai Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 25

Pólók, pulóverek, sapkák.

(210) M 07 00189
(220) 2007.01.23.
(731) Fenstherm Nyílászárógyártó és Kereskedelmi Kft.,
Füzesabony (HU)
(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 06 04012
(731) Ye Ting Yong, Budapest (HU)
(546)

(511) 25
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(210) M 06 04013
(731) Ye Ting Rong, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(210) M 06 04017
(220) 2006.12.08.
(731) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.12.08.

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

Ruházat, cipõ.

(210) M 06 04014
(220) 2006.12.08.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) SZTÁROK A JÉGEN
(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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; 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 szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 04015
(220) 2006.12.08.
(731) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

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

(210) M 06 04018
(220) 2006.12.08.
(731) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(210) M 06 04019
(220) 2006.12.08.
(731) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(210) M 06 04021
(220) 2006.12.08.
(731) Standomix Color Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Vízkõoldó, vízkõoldó készülékekhez, szerves vízkõoldó,
zsíroldóextra zsíroldó koncentrátum, autóbelsõ-tisztító, érintés
nélküli tisztító, alkatrészmosó, bevonateltávolító, enzimes kárpittisztító, enzimes háztartási tisztító, enzimes padlótisztító, enzim
liquid, enzimpor, BAC kárpittisztító, BAC lefolyótisztító, BAC
padlótisztító, BAC szennyvízkezelõ, BAC szanitertisztító, állattartók tisztítószere, éttermek tisztítószere, szállodák tisztítószere,
háztartásigép-tisztító, oktatási intézmények tisztítószere, családi
tisztítószer.
(210) M 06 04022
(220) 2006.12.08.
(731) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Japán törvényei szerint mûködõ
vállalat), Tokyo (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CARTEOL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a szemészeti rendellenességek kezelésére.
(210) M 07 00503
(220) 2007.02.14.
(731) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) MINIMENTÕK
(511) 9
Színházi vagy zenei hangfelvételek vagy videofelvételek;
napszemüvegek; mágnesek; minden típusú vezeték nélküli mobil
telefon készülékek és alkatrészek, mobil telefon fedõlapok; letölthetõ csengõhangok, zene, MP3-lejátszók, grafikák, videó megjelenési képek vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre,
vezeték nélküli továbbítás csengõhang feltöltésre és letöltésre,
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hang, zene MP3 lejátszók, grafikák, videó megjelenési képek, információ, és hírek az egész világra kiterjedõ számítógépes hálózatról a vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre; szavazás
és hang- és üzenetfogadás vezeték nélküli mobil kommunikációs
eszközök között; videojáték programok, amik kazettákon, lemezeken, CD-ROM-okon, szalagokon van rögzítve, és mini diszken;
lemezre rögzített számítógépes játék szoftver, CD-ROM-ok és
mini diszkek.

(210) M 07 00506
(220) 2007.02.14.
(731) ratiopharm GmbH, Ulm (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) Lactiv
(511) 5
Táplálékkiegészítõk.

16 Nyomtatott anyagok, nevezetesen, jegyzetpapír és gyûrûskönyv betét papírok, fantasztikus könyvek sorozatai, képregények, nevezetesen, képregény könyvek, matricák, kiragasztani
való matricák, cserekártyák, jegyzetkártyák, poszterek, dossziék,
ceruzák tollak, naptárak.
18 Esernyõk, bõrönd cédulák, sporttáskák, hátizsákok, övtáskák, küldönctáskák, kézitáskák, pénztárcák és retikülök, atlétikai
táskák, ruhatartó zsákok utazáshoz, hátitáskák, aprópénzes pénztárcák, iskolatáskák, strandtáskák.
25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloween jelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõsortok, fülvédõk,
nyakvédõk, pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõfelsõk, síruhák,
hosszúnadrágok napvédõk, nadrágtartók, garbók, alsóruházat,
mellények, melegítõruhák, fejvédõk.
28 Játékok és játékszerek, nevezetesen, kártyajátékok, dobójátékok; plüssjátékok; akciófigurák és ehhez tartozékok; CD-ROMokat hasznosító egyedülálló videojáték gépek, egyedülálló videojáték gépek, egyedülálló hangkimenet gépek, táblajátékok; sportcikkek nevezetesen, golfütõk, baseball labdák, futball labdák, vízilabdák, játéklabdák baseballütõk; karácsonyfadíszek.
38 Televíziós mûsorszóró szolgáltatás kábelen, szatelliten és
más forráson keresztül; kábelrádió mûsorszórás, kábelrádió közvetítés; mobil rádió kommunikáció; rádiós mûsorszórás; rádiós
kommunikáció; vezeték nélküli mobiltelefon telekommunikációs
szolgáltatás és minden típusú mobil telefon szolgáltatás; letölthetõ csengõhang ellátás, zene, MP3-as lejátszók, grafikák, videó
kép vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre, vezeték
nélküli továbbítás csengõhangok fel- és letöltése, hang, zene
MP3-as lejátszók, grafika, videoképek, információ, és hírek a globális számítógépes hálózatról vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre; vezetékes telefonok közötti hang- és szöveges üzenetek küldése és fogadása; Internet szolgáltatás amibe bele tartozik a kommunikációs szolgáltatás, nevezetesen hang-és audiovizuális felvételek közvetítése az interneten keresztül.
41 Oktatás, tanítás és képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
szolgáltatás, beleértve a rádió és televízió programokat; film- és
élõadások bemutatása; animációs filmek és televíziós bemutatók;
mozi- és tv-stúdiós szolgáltatások; mozgóképes szórakoztató
szolgáltatások; tévés szórakoztatás és élõ adás elõadások és show
mûsorok, könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatások, magazinok
és folyóiratok; információszolgáltatás a bejelentõ televízió programszolgáltatásától a többszörös felhasználókig a világhálón
vagy az Interneten vagy más online adatbázisokon keresztül;
táncmûsoros produkciók, zenei mûsorok és videó díjkiosztó mûsorok; vígjáték mûsorok, játékprogramok és sportmûsorok élõmûsor elõtt, amik élõadást sugároznak vagy felvételek késõbbi
sugárzásra; élõ zenei koncertek; tv-hírmûsorok; tehetségkutató
versenyek szervezése és zenei és televíziós díjkiosztó mûsorok;
stílus és divatbemutató szervezés és bemutatás; információszolgáltatás a szórakoztatás területén a világméretû számítógépes
hálózaton keresztül.

(210) M 07 00192
(220) 2007.01.23.
(731) Neocity Hungary Ingatlanfejlesztõ- és forgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Düh Dóra, Düh Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 07 00505
(220) 2007.02.14.
(731) ratiopharm GmbH, Ulm (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) Lactiv acute
(511) 5
Táplálékkiegészítõk.

(511) 36

Ingatlankezelés.

(210) M 07 00196
(220) 2007.01.23.
(731) Corvus Invest Kft., Szeged (HU)
(541) CORVUS
(511) 43 Vendéglátás; (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 07 00519
(220) 2007.02.15.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,
Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30

Gabonakészítmények, lisztek, tésztafélék.

(210) M 07 00520
(220) 2007.02.15.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,
Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30

Gabonakészítmények, lisztek, tésztafélék.

(210) M 07 00521
(220) 2007.02.15.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,
Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) Fiona
(511) 30 Gabonakészítmények, lisztek, tésztafélék.
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(210) M 07 00522
(731) Rottex Kft., Tata (HU)
(740) Bargel Nóra, Tata
(546)

(546)

(220) 2007.02.15.

(511) 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, fotóriportok készítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások(bemutatók, kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk.
(511) 20 Ágyak, ágynemûtartók, éjjeli szekrények, szekrények, komódok, ágyrácsok, íróasztalok, egyéb hálószoba-berendezés,
ágybetétek, matracok.
24 Paplanok, párnák, matracvédõk, derékaljak, lepedõk, ágynemûhuzatok, ágytakarók, díszpárnák, függönyök, törölközõk,
egyéb lakástextíliák.

(210) M 07 00773
(220) 2006.05.19.
(731) dr. Ésik Olga, Pécs (HU);
Váczy György Alapítvány, Zsombó (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(210) M 07 00530
(220) 2007.02.15.
(731) Négypólus Mûszaki és Kereskedelmi 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 áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
(210) M 07 00509
(220) 2007.02.15.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(511) 44 Alkoholbetegek elvonókezelése, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, fizi(k)oterápia, orvosi szolgáltatások.
(210) M 07 01957
(220) 2007.05.24.
(731) Aranyfácán Product Kft., Hatvan (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(554)

(511) 29 Tartósított, szárított paradicsom; paradicsompüré; sûrített
paradicsomlé fõzéshez.
32 Sûrített paradicsomlevek.

(210) M 07 00510
(220) 2007.02.15.
(731) Bán Annamária, Nyíregyháza (HU);
Horváth Magdolna, Székesfehérvár (HU)
(546)

(210) M 07 01958
(220) 2007.05.24.
(731) Aranyfácán Product Kft., Hatvan (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(554)

(511) 9
Tudományos célra szogáló oktatóberendezések, hangok
vagy képek rögzítésére alkalmas mágneses adathordozók.
41 Nevelés, szakmai képzést képezõ tevékenység.
(210) M 07 00511
(220) 2007.02.15.
(731) Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 90%,
Hódmezõvásárhely (HU);
Madácsy Tamás 10%, Hódmezõvásárhely (HU)

(511) 29 Tartósított, szárított paradicsom; paradicsompüré; sûrített
paradicsomlé fõzéshez.
32 Sûrített paradicsomlevek.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 07 01980
(220) 2007.05.25.
(731) MEDITOP Gyógyszeripari Kft., Pilisborosjenõ (HU)
(740) dr. Pécsváradi János, Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) MYDERISON
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 06 03246
(220) 2006.10.02.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)
(541) FUNNY BUNNY
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, kereskedelmi adminisztráció.
(210) M 06 03548
(220) 2006.10.30.
(731) S&R Logistic Szállítmányozási és Raktározási Kft.,
Budaörs (HU)
(740) dr. Tiszkó István, Dr. Tiszkó István Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) S&R Logistic
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(210) M 07 00657
(220) 2007.02.26.
(731) Unico-Invest Kft., Veszprém (HU)
(546)

Pálinka.

25

Ruházati, lábbeli termék, kalapáruk.

(210) M 07 02225
(220) 2007.06.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ZYDAZIN
(511) 5
Gyógszerkészítmények.
(210) M 07 02226
(220) 2007.06.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) SILDELON
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 02227
(220) 2007.06.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DOCATEN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 02228
(220) 2007.06.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) SPIRALDA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(511) 33

EMINENT

(210) M 07 02224
(220) 2007.06.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DAVAPAMID
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02622
(220) 2006.07.28.
(731) SILVER SUN MARKET Kft., Budapest (HU)
(541) LEMAX
(511) 25 Cipõ, lábbeli és ruházati cikkek.

(210) M 07 00688
(220) 2007.03.01.
(731) Bols Hungary Italáru-Importõr és Forgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
(554)

M 07 00694
(220) 2006.07.25.
EU-EMINENT Kft., Budapest (HU)
dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(210) M 07 02229
(220) 2007.06.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) KELUTON
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01925
(220) 2007.05.22.
(731) dr. Sándor Péter, Üröm (HU); dr. Vass László, Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Magyarország politikai évkönyve
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 01794
(220) 2007.05.14.
(731) dr. Sándor Péter, Üröm (HU); dr. Vass László, Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Magyarország politikai évkönyve
(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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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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.

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.
(210) M 07 02151
(220) 2007.06.08.
(731) Holografika Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Light Field
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti-), és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására háromdimenziós megjelenítésére és lejátszására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; adatfeldolgozó
berendezések és számítógépek;és ezekkel mûködtetett, vezérelt
készülékek.
(210) M 07 01574
(220) 2007.04.24.
(731) Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 07 01575
(220) 2007.04.24.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések 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.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés.
A rovat 295 db közlést tartalmaz.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.

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

Gyógyszerkészítmények.

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

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

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

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

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

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

(151) 2007.02.28.
(220) 2004.01.08.

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

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

(151) 2007.02.28.
(220) 2004.01.08.

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

(546)

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

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

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

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

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

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

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

Utánam srácok! - JÁTÉK-MESTER Élménytáborok

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

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

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

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

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

(151) 2007.05.02.
(220) 2006.04.18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLISZ
42

Számítógépes rendszerek tervezése.

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

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

(546)

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

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

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

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

Diszkók (szolgáltatásai).

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

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

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

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

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

(546)

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

(554)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

189.372
M 06 01502
Anda Bálint, Visegrád (HU)

(151) 2007.05.02.
(220) 2006.05.02.

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

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

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

ZIPERID

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

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

(546)

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

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

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

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

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

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

(546)

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

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

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

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

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

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

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

Szeszes italok, pálinkák.

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

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

(554)

(546)

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

Ásványvizek és szénsavas vizek.

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

(511) 32

TAMSUNORM
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

Ásványvizek és szénsavas vizek.

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

(546)

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

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

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

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

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

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

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

(511) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

Tisztakék
37

(511) 5

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

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

(511) 35
(511) 4

Diéta- és étrend-kiegészítõk.

Vegytisztítás.

Üzletszervezési tanácsadás.

Kenõanyagok; kenõanyag-adalékok, üzemanyag-adalékok.

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

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

(546)

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

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

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

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

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

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

Ágybetétek, léces betétek, matracok, biomatracok.

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

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

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

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

Édesség (gyorsfagyasztott gesztenyepüré).

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

(546)

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

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

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

M785

Édesség (gyorsfagyasztott gesztenyepüré).

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

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

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

(546)

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

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

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

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

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

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

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

Gombaölõ szerek (fungicidek).

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

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

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

(151) 2007.05.03.
(220) 2006.04.25.

(546)

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

(511) 41

Sportrendezvény.

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

3

Illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

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

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

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

Halhús és halhúskivonatok.
Hal (élõ állatok).

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

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

SHENON

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

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

(511) 29
31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kekszek.

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

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

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

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

Kekszek.

Utazások szervezése.

Szállodai szolgáltatások.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M789

189.469
(151) 2007.05.04.
M 06 01718
(220) 2006.05.17.
Cape Clear Aviation Kft., Budapest (HU)
dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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zitáskák, pénztárcák, hátizsákok, irattartók, kulcstartók, levéltárcák, oldaltáskák, vadásztáskák, vállszíjak, bõrtokok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; különösen alsónemûk,
bõrruházat, cipõk, magasszárú cipõk, felsõruházat, nadrágok,
térdnadrágok, rövidnadrágok, mellények, dzsekik, parkák, kabátok, pelerinek, ingek, pólók, pulóverek, sapkák, kalapok, zoknik,
övek, nyakkendõk, sálak, kesztyûk, fürdõköpeny.

(546)

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

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

szakki-

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

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

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

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

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

(546)

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

Csokoládék, csokoládétermékek.

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

(546)

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

Csokoládék, csokoládétermékek.

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

(546)

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

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-

M790

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti lajstromozott védjegyek
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M791

189.556
(151) 2007.05.09.
M 06 00601
(220) 2006.02.20.
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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(111) 189.559
(151) 2007.05.09.
(210) M 06 00596
(220) 2006.02.20.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) CYPROMIX
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(546)

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

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

Sörök.

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

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

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

(511) 32

Sörök.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(546)

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

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

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

(546)

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

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

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

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

(546)

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

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

(546)

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

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

Atlaszok; térképek; könyvek.

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

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

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

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

(151) 2007.05.09.
(220) 2005.06.15.

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

(511) 32

Energiaitalok.

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

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

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

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

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

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

(546)

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

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

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

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

Szerencsejátékok.

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

(546)

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

Hús és húskészítmények.

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

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

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

(546)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALKALIN
1

Trágyák, mûtrágya.

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

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

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

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

AGRIVIT
1

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

Trágyák, mûtrágya.

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

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

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

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

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

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

YUKON
31

Állateledel.

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

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

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

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

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

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

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

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

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

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

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

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

primaingatlan - megtaláljuk álmai ingatlanát
42

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

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

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

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

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

Utazásszervezés, szállítás.

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

(546)

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

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

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

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

(546)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(511) 39

Utazásszervezés, szállítás.

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

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

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

NICOCORN-R
5

Növényvédõ szerek, gyomirtó szer.

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

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

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

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

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

CORNTIRAN-R
5

Növényvédõ szerek, gyomirtó szer.

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

(511) 25

Ruházati cikkek.

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

(151) 2007.05.14.
(220) 2006.04.24.

(546)

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

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

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

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

GROWSTART-R
5

Növényvédõ szerek, gyomirtó szer.

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

DICATUS-R
5

Növényvédõ szerek, gombaölõ szer.

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

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

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

(546)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M802

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

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

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

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

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

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

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

PANNON-SAFE
36

Biztosítási ügynöki tevékenység.

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

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

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

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

FLORAMIX
1

Trágyák, mûtrágya.

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

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

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

(546)

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

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

(511) 25

CITOTABIN
5

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

Humán-gyógyszerészeti készítmények.

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

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

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

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

„Virágos Magyarországért” könyezetszépítõ
verseny

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

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

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

Fehérnemûk, alsó- és hálóruházat.

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

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

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

(546)

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

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

(546)

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

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

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

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

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

(151) 2007.06.01.
(220) 2005.12.05.

MAMMINA Moda
25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

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

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

JÁTÉKPALOTA
28
35
sa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(541)

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

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

EREDETI HERZ TÉLISZALÁMI
29

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

Téliszalámi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(546)

(511) 3
5

Kozmetikai és egészségügyi tapaszok.
Gyógytapaszok és egészségügyi tapaszok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(511) 6
Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó- és/vagy íróberendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök és ezek író- és/vagy olvasóberendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
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tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetésére, egyéni és csoportos, valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferenciaés üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgáltatás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 189.807
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 04209
(220) 2006.12.21.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
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(220) 2006.12.21.
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Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
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(546)

(511) 6
Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök és ezek író- és/vagy olvasóberendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõeszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.

(111) 189.809
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 04204
(220) 2006.12.21.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

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

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

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

(111) 189.811
(210) M 06 01566
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
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(740) dr. Szöllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr
(541) TEJBEJÓ
(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.
(111) 189.812
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01564
(220) 2006.05.05.
(732) CORVUS DESIGN REKLÁMÜGYNÖKSÉG Kft.,
Budapest (HU)
(541) ORIENTCARE ELSÕ PESTI REKREÁCIÓS

(546)
(511) 12

Gépjármûvek.

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

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

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

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

M817

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ringató foglalkozás
41

Oktatás.

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

Szûrõanyagok textilbõl.

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

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

(511) 16

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

Magazinok, revük (idõszaki lapok).

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

(151) 2007.06.04.
(220) 2006.05.05.

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

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

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

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

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

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

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

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

(511) 25

Cipõ és ruházat.

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

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

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

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

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

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

Játékok, játékszerek, testnevelési cikkek.

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

(511) 38

Távközlés.

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

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

(546)

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

(511) 28

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

(511) 25

Játékok, játékkártyák.

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

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

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

Ruházati cikkek; cipõk, papucsok; kalapáruk.

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

(546)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pálinkák.

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

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

(546)

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

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

(151) 2007.06.04.
(220) 2006.06.01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(151) 2007.06.05.
(220) 2006.04.05.

TdH
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

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

(546)

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

Baromfihúsból készült virslitermékek.

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

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallások elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások számára), bérszámfejtés, eladási propaganda (mások számára), elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymásoló
gépek kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgáltatások, gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési
oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek
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és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés,
konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállalkozások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modellszolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás
gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartások kezelése számlakivonatok összeállítása, személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televíziós
reklámozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése
(mások számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták
terjesztése, árverés, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek
részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, autóbusz-közlekedés, betegszállítás, bútorszállítás, búvárharangok kölcsönzése, búvárruhák (nehéz) kölcsönzése, csatornazsilipek mûködtetése, csomagküldemények elosztása, elektromos áram elosztása, elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok tárolása, energiaelosztás, folyami szállítás, fuvarozás
szekérrel, talicskával, fuvarozás uszállyal, garázsbérlet, gépkocsikölcsönzés, gépkocsi-tetõcsomagtartók kölcsönzése, gépkocsival történõ szállítás, gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbítására), hajók mentése, hajórakodás, hajózási szolgáltatások, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, hulladékok szállítása és tárolása, hûtõgépek kölcsönzése, információ szállítással kapcsolatban, információnyújtás tárolással kapcsolatban, jármûkölcsönzés, jármûvek kölcsönzése, jármûvek kölcsönzése teherszállításra, jármûvek mentése (vontatás), jármûvezetõi szolgáltatás, jégtörõ-szolgáltatások, kalauzolás ismeretlen helyen, kamionos szállítás,
komphajón történõ szállítás, költöztetés, látogatások tervezése turistáknak, levélben megrendelt áruk szállítása, légi szállítás, lovak kölcsönzése, megfeneklett hajók újraindítása, mentés(i szolgáltatások), mûholdak fellövése mások számára, napilapok terjesztése, parkolási szolgáltatások, parkolóhelyek bérlete, postaküldemények továbbítása, raktárbérlet, raktározás, tárolás, segélyakciókban való részvétel szállítással, sétahajó (szolgáltatások), szállítás csõvezetéken, szállítási szolgáltatások, szállítási
ügynökség, szállítmányozás, személyszállítás, taxiszolgáltatás
tárolótartályok kölcsönzése, teheráruk kirakása, teher(áru)-szállítás, teherhordás (hordár), tenger alatti mentés, tengeri szállítás,
tengeri ügynökség, termékek csomagolása, tolószékek kölcsönzése, turistairodák (szállodai, panziós helyfoglalás kivételével),
utaskísérés, utasszállítás, utazások szervezése, vasúti szállítás,
versenyautók kölcsönzése villamosközlekedés, vízelosztás, vízi
jármûvek kölcsönzése, vízi jármûvek tárolása, vízi jármûvel történõ szállítás, vízi utazások szervezése, vízszolgáltatás, vontatás,
áruk csomagolása, áruk raktározása, áruszállítás, õrzött értékszállítás, ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.
40 Anyagmegmunkálás, ablaküveg színezése felületbevonással, anyagok összeállítása mások megrendelése szerint, aranyfüstbevonás, aranyozás, bõr(áru)festés, bõrmegmunkálás, cipõfestés,
cserzés, csiszolás, energiatermelés, ezüstözés (ezüstréteggel való

M824

bevonás), fakitermelés, fafeldolgozás, famegmunkálás, festés(i
szolgáltatások), fémbevonat készítése elektromos úton, fémbevonás, fémek hõkezelése, fémmegmunkálás, fémöntés, fényképnyomás, fénynyomat, fotogravûr, fényszedési szolgáltatások, filmek elõhívása fényképezésnél, finomítás, raffinálás, fogtechnikusi szolgáltatások, forrasztás, fûrészelés (fûrészmalom), galvanizálás, generátorok kölcsönzése, gyalulás, gyapjúfeldolgozás,
gyümölcspréselés, hímzés, hulladék és szemét újrafeldolgozása/hasznosítása, hulladék- és szemétégetés, hulladék- és szemétmegsemmisítés, hulladékkezelés (átalakítás), hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása, információ anyagkezelésrõl, kadmiumozás, kalanderezés, mángorlás (textilanyagoknál),
kelme szabása, kelmefestés, kelmék beszegése, kerámiakészítés,
kovácsolás, könyvkötészet, kõolaj-feldolgozás, köszörülés, kötõgépek kölcsönzése, krómozás, kulcsmásolás, laminálás, nyújtás,
lánc(fonal)felvetés, levegõ szagtalanítása, légfrissítés, légtisztítás, lézeres bekarcolás, lisztõrlés, litografálás, kõnyomás, malomipar, mágnesezés, metszet (készítés), vésés, mintanyomás, mozifilmek elõállítása, mûtárgyak bekeretezése, nikkelezés, nyeregkészítés, szíjgyártó munkák, nyersbõr-kikészítés, nyomdai szolgáltatások, ofszetnyomás, ónozás, ónbevonás, optikai üveg csiszolása, papír kikészítése, appretúrája, papírkezelés, polírozás
(csiszolás), rézmûvesség, ruhaanyagok gyûrésállóvá tétele, ruhaanyagok tûzállóvá tétele, ruhavarrás, ruhák átalakítása, ruhák elõzsugorítása, beavatása, selyemszitanyomás, steppelés, tûzés, szabás, szabászati szolgáltatások, színszétválaszás, színtelenítés,
festék lemaratása, zõrme fényesítése, szõrme moly elleni kezelése, szõrme présfényezése, szõrmebundák egyedi fazonigazítása,
szõrmefestés, szûcsmunkák, textilanyagok fehérítése, textilanyagok kezelése, textilanyagok kikészítése, appretúrája, textilanyagok molymentesítése, textilfestés, textília impregnálása, vízhatlanná tétele, veszélyes anyagok ártalmatlanítása, vízkezelés, vulkanizálás (anyagkezelés), állatkitömés, taxidermia, állatok levágása (vágóhídon), élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek
füstölése, üvegfúvás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások, adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, anyagpróba, bakteriológiai kutatás, belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolástervezési szolgáltatások, divattervezés, felhõk szétoszlatása, fizikai kutatások, földmérés, geológiai felderítés, geológiai kutatás,
geológiai szakvélemények készítése, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, hostingszolgáltatások weboldalakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari formatervezés, iparjogvédelmi figyelõszolgálat, iparjogvédelmi tanácsadás, jogi kutatás, jogi szolgáltatások, kozmetikai kutatás, kõolajmezõk kiaknázásának elemzése, környezetvédelmi tanácsadás,
kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás, mértékhitelesítés (mérésügy), minõség-ellenõrzés, mûalkotások hitelesítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki
tervtanulmányok készítése, olajkutak ellenõrzése, olajkutatás,
stíldíszítés (ipari formatervezés), szakvélemények adása kõolajmezõkrõl, szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok
sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok
helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes
rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás,
számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógépprogramozás, számítógépszoftver fenntartása, szellemi tulajdon
licencek adása, szerzõi jogok kezelése, tenger alatti kutatás, textilek tesztelése (kipróbálása), választottbírósági/döntõbírósági
szolgáltatások, várostervezés, vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások, weboldalak alkotása
és fenntartása mások számára, építésiterv-készítés, építészet, építészeti konzultáció.
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(111) 189.958
(210) M 06 01890
(732) Kusper Zsolt, Budapest (HU)
(546)

(151) 2007.06.05.
(220) 2006.05.29.

(546)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GESZTENYELIGET NYUGDÍJAS
LAKÓCENTRUM

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

M825

(151) 2007.06.05.
(220) 2006.05.16.

Ideiglenes szállásadás, vendéglátás, élelmezés.

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

(546)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

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

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

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

(511) 27

Tapéták.

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

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 117.972
(210) M 75 01682
(180) 2006.10.08
(111) 118.041
(210) M 76 00070
(180) 2006.10.29
(111) 118.115
(210) M 76 00183
(180) 2006.10.01
(111) 118.120
(210) M 76 00143
(180) 2006.09.28

(111) 118.429
(210) M 76 00905
(180) 2006.10.17
(111) 118.433
(210) M 76 00920
(180) 2006.09.18
(111) 118.434
(210) M 76 00921
(180) 2006.09.18
(111) 118.435
(210) M 76 00922
(180) 2006.09.18
(111) 118.475
(210) M 76 00968
(180) 2006.09.03

(111) 118.132
(210) M 76 00219
(180) 2006.10.18

(111) 118.483
(210) M 76 00945
(180) 2006.09.13

(111) 118.259
(210) M 76 00311
(180) 2006.10.22

(111) 118.562
(210) M 76 01120
(180) 2006.10.12

(111) 118.260
(210) M 76 00487
(180) 2006.10.22

(111) 118.572
(210) M 76 01124
(180) 2006.10.05

(111) 118.357
(210) M 76 00741
(180) 2006.09.28

(111) 119.134
(210) M 76 01189
(180) 2006.10.06

(111) 118.358
(210) M 76 00737
(180) 2006.09.28

(111) 119.137
(210) M 76 01205
(180) 2006.10.12

(111) 118.359
(210) M 76 00739
(180) 2006.09.30

(111) 119.141
(210) M 76 01227
(180) 2006.10.15

(111) 118.391
(210) M 76 00850
(180) 2006.09.29

(111) 119.147
(210) M 76 01305
(180) 2006.10.27

(111) 118.422
(210) M 76 00904
(180) 2006.09.07

(111) 119.149
(210) M 76 01314
(180) 2006.10.29

(111) 118.426
(210) M 76 00895
(180) 2006.10.04

(111) 119.150
(210) M 76 01315
(180) 2006.10.29

M828

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 119.152
(210) M 76 01317
(180) 2006.10.29

(111) 143.790
(210) M 96 03410
(180) 2006.10.21

(111) 126.145
(210) M 86 02040
(180) 2006.10.10

(111) 143.791
(210) M 96 03412
(180) 2006.10.21

(111) 126.150
(210) M 86 02064
(180) 2006.10.15

(111) 143.792
(210) M 96 03413
(180) 2006.10.21

(111) 126.171
(210) M 86 01997
(180) 2006.10.02

(111) 143.793
(210) M 96 03414
(180) 2006.10.21

(111) 126.176
(210) M 86 02082
(180) 2006.10.16

(111) 143.794
(210) M 96 03416
(180) 2006.10.21

(111) 126.182
(210) M 86 02092
(180) 2006.10.17

(111) 145.330
(210) M 96 03555
(180) 2006.10.30

(111) 126.183
(210) M 86 02093
(180) 2006.10.17

(111) 145.333
(210) M 96 03560
(180) 2006.10.31

(111) 126.184
(210) M 86 02101
(180) 2006.10.17

(111) 145.334
(210) M 96 03562
(180) 2006.10.31

(111) 126.186
(210) M 86 02119
(180) 2006.10.21

(111) 145.337
(210) M 96 03566
(180) 2006.10.31

(111) 126.187
(210) M 86 02160
(180) 2006.10.28

(111) 145.393
(210) M 96 03516
(180) 2006.10.29

(111) 126.190
(210) M 86 02120
(180) 2006.10.21

(111) 145.394
(210) M 96 03521
(180) 2006.10.29

(111) 142.133
(210) M 96 03453
(180) 2006.10.22

(111) 145.395
(210) M 96 03522
(180) 2006.10.29

(111) 142.487
(210) M 96 02884
(180) 2006.09.04

(111) 145.396
(210) M 96 03523
(180) 2006.10.29

(111) 143.567
(210) M 96 03307
(180) 2006.10.10

(111) 145.400
(210) M 96 03527
(180) 2006.10.29

(111) 143.788
(210) M 96 03404
(180) 2006.10.21

(111) 145.402
(210) M 96 03541
(180) 2006.10.30

M829

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 145.404
(210) M 96 03548
(180) 2006.10.30

(111) 146.036
(210) M 96 03297
(180) 2006.10.10

(111) 145.405
(210) M 96 03549
(180) 2006.10.30

(111) 146.039
(210) M 96 03294
(180) 2006.10.10

(111) 145.457
(210) M 96 03532
(180) 2006.10.29

(111) 146.040
(210) M 96 03295
(180) 2006.10.10

(111) 145.564
(210) M 96 03545
(180) 2006.10.30

(111) 146.197
(210) M 96 03470
(180) 2006.10.24

(111) 145.565
(210) M 96 03547
(180) 2006.10.30

(111) 146.282
(210) M 96 03533
(180) 2006.10.29

(111) 145.644
(210) M 96 03557
(180) 2006.10.31

(111) 146.283
(210) M 96 03534
(180) 2006.10.29

(111) 145.829
(210) M 96 03407
(180) 2006.10.21

(111) 146.313
(210) M 96 03535
(180) 2006.10.29

(111) 145.830
(210) M 96 03409
(180) 2006.10.21

(111) 146.397
(210) M 96 03239
(180) 2006.10.03

(111) 145.831
(210) M 96 03411
(180) 2006.10.21

(111) 147.796
(210) M 96 03539
(180) 2006.10.30

(111) 145.890
(210) M 96 03543
(180) 2006.10.30

(111) 148.299
(210) M 96 02660
(180) 2006.08.08

(111) 145.922
(210) M 96 03546
(180) 2006.10.30

(111) 150.848
(210) M 96 03277
(180) 2006.10.08

(111) 145.953
(210) M 96 03528
(180) 2006.10.29

(111) 150.849
(210) M 96 03461
(180) 2006.10.24

(111) 145.955
(210) M 96 03540
(180) 2006.10.30

(111) 150.851
(210) M 96 03438
(180) 2006.10.21

(111) 145.977
(210) M 96 03210
(180) 2006.10.01

(111) 150.852
(210) M 96 03439
(180) 2006.10.21

(111) 146.035
(210) M 96 03296
(180) 2006.10.10

(111) 150.854
(210) M 96 03387
(180) 2006.10.17

M830

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 150.860
(210) M 96 03419
(180) 2006.10.21

(111) 150.979
(210) M 96 03234
(180) 2006.10.03

(111) 150.875
(210) M 96 03342
(180) 2006.10.14

(111) 150.981
(210) M 96 03328
(180) 2006.10.11

(111) 150.876
(210) M 96 03343
(180) 2006.10.14

(111) 150.983
(210) M 96 03250
(180) 2006.10.07

(111) 150.877
(210) M 96 03347
(180) 2006.10.15

(111) 150.984
(210) M 96 03325
(180) 2006.10.11

(111) 150.920
(210) M 96 03368
(180) 2006.10.16

(111) 150.986
(210) M 96 03333
(180) 2006.10.14

(111) 150.924
(210) M 96 03375
(180) 2006.10.16

(111) 150.988
(210) M 96 03268
(180) 2006.10.08

(111) 150.941
(210) M 96 03510
(180) 2006.10.28

(111) 151.012
(210) M 96 03217
(180) 2006.10.01

(111) 150.942
(210) M 96 03256
(180) 2006.10.07

(111) 151.017
(210) M 96 03361
(180) 2006.10.16

(111) 150.946
(210) M 96 03274
(180) 2006.10.08

(111) 151.019
(210) M 96 03376
(180) 2006.10.16

(111) 150.949
(210) M 96 03282
(180) 2006.10.09

(111) 151.030
(210) M 96 03468
(180) 2006.10.24

(111) 150.962
(210) M 96 03351
(180) 2006.10.16

(111) 151.032
(210) M 96 03469
(180) 2006.10.24

(111) 150.971
(210) M 96 03211
(180) 2006.10.01

(111) 151.035
(210) M 96 03471
(180) 2006.10.24

(111) 150.973
(210) M 96 03327
(180) 2006.10.11

(111) 151.036
(210) M 96 03479
(180) 2006.10.25

(111) 150.975
(210) M 96 03326
(180) 2006.10.11

(111) 151.058
(210) M 96 03309
(180) 2006.10.10

(111) 150.978
(210) M 96 03232
(180) 2006.10.03

(111) 151.231
(210) M 96 03262
(180) 2006.10.07

M831
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 151.233
(210) M 96 03289
(180) 2006.10.09

(111) 151.266
(210) M 96 03429
(180) 2006.10.21

(111) 151.236
(210) M 96 03317
(180) 2006.10.11

(111) 151.267
(210) M 96 03428
(180) 2006.10.21

(111) 151.238
(210) M 96 03236
(180) 2006.10.03

(111) 151.269
(210) M 96 03426
(180) 2006.10.21

(111) 151.240
(210) M 96 03242
(180) 2006.10.04

(111) 151.270
(210) M 96 03427
(180) 2006.10.21

(111) 151.241
(210) M 96 03240
(180) 2006.10.03

(111) 151.272
(210) M 96 03452
(180) 2006.10.22

(111) 151.242
(210) M 96 03244
(180) 2006.10.04

(111) 151.511
(210) M 96 03352
(180) 2006.10.16

(111) 151.247
(210) M 96 03235
(180) 2006.10.03

(111) 151.517
(210) M 96 03324
(180) 2006.10.11

(111) 151.249
(210) M 96 03284
(180) 2006.10.09

(111) 151.522
(210) M 96 03500
(180) 2006.10.28

(111) 151.252
(210) M 96 03435
(180) 2006.10.21

(111) 151.523
(210) M 96 03503
(180) 2006.10.28

(111) 151.253
(210) M 96 03433
(180) 2006.10.21

(111) 151.525
(210) M 96 03499
(180) 2006.10.28

(111) 151.254
(210) M 96 03486
(180) 2006.10.25

(111) 151.543
(210) M 96 03311
(180) 2006.10.10

(111) 151.258
(210) M 96 03310
(180) 2006.10.10

(111) 151.717
(210) M 96 03336
(180) 2006.10.14

(111) 151.260
(210) M 96 03424
(180) 2006.10.21

(111) 151.718
(210) M 96 03334
(180) 2006.10.14

(111) 151.261
(210) M 96 03270
(180) 2006.10.08

(111) 151.766
(210) M 96 03265
(180) 2006.10.07

(111) 151.264
(210) M 96 03308
(180) 2006.10.10

(111) 151.859
(210) M 96 03335
(180) 2006.10.14

M832

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 152.045
(210) M 96 03381
(180) 2006.10.17

(111) 153.005
(210) M 96 03385
(180) 2006.10.17

(111) 152.046
(210) M 96 03337
(180) 2006.10.14

(111) 153.006
(210) M 96 03206
(180) 2006.10.01

(111) 152.048
(210) M 96 03478
(180) 2006.10.25

(111) 153.009
(210) M 96 03383
(180) 2006.10.17

(111) 152.055
(210) M 96 03272
(180) 2006.10.08

(111) 153.060
(210) M 96 03248
(180) 2006.10.04

(111) 152.056
(210) M 96 03207
(180) 2006.10.01

(111) 153.386
(210) M 96 02597
(180) 2006.08.05

(111) 152.060
(210) M 96 03303
(180) 2006.10.10

(111) 153.392
(210) M 96 03346
(180) 2006.10.15

(111) 152.294
(210) M 96 03245
(180) 2006.10.04

(111) 153.419
(210) M 96 02567
(180) 2016.08.01

(111) 152.299
(210) M 96 03401
(180) 2006.10.21

(111) 153.617
(210) M 96 03473
(180) 2006.10.24

(111) 152.335
(210) M 96 03482
(180) 2006.10.25

(111) 153.618
(210) M 96 03474
(180) 2006.10.24

(111) 152.340
(210) M 96 03490
(180) 2006.10.25

(111) 153.620
(210) M 96 03432
(180) 2006.10.21

(111) 152.344
(210) M 96 03330
(180) 2006.10.11

(111) 153.629
(210) M 96 03292
(180) 2006.10.09

(111) 152.546
(210) M 96 03485
(180) 2006.10.25

(111) 153.670
(210) M 96 03460
(180) 2006.10.24

(111) 152.548
(210) M 96 03348
(180) 2006.10.15

(111) 153.740
(210) M 96 03393
(180) 2006.10.18

(111) 152.832
(210) M 96 03341
(180) 2006.10.14

(111) 153.741
(210) M 96 03392
(180) 2006.10.17

(111) 153.001
(210) M 96 03400
(180) 2006.10.18

(111) 153.743
(210) M 96 03364
(180) 2006.10.16

M833

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 153.744
(210) M 96 03340
(180) 2006.10.14

(111) 155.214
(210) M 96 03418
(180) 2006.10.21

(111) 153.745
(210) M 96 03339
(180) 2006.10.14

(111) 155.301
(210) M 96 03514
(180) 2006.10.29

(111) 153.746
(210) M 96 03293
(180) 2006.10.09

(111) 155.687
(210) M 96 03504
(180) 2006.10.28

(111) 153.751
(210) M 96 03481
(180) 2006.10.25
(111) 154.435
(210) M 96 03417
(180) 2006.10.21
(111) 154.576
(210) M 96 03285
(180) 2006.10.09
(111) 154.579
(210) M 96 03298
(180) 2006.10.10
(111) 154.580
(210) M 96 03437
(180) 2006.10.21

(111) 155.937
(210) M 96 03536
(180) 2006.10.30
(111) 158.501
(210) M 96 03443
(180) 2006.10.22
(111) 159.021
(210) M 96 03457
(180) 2006.10.22
(111) 162.480
(210) M 96 03487
(180) 2006.10.25
(111) 165.505
(210) M 96 03449
(180) 2006.10.22
A rovat 199 db közlést tartalmaz.

(111) 154.582
(210) M 96 03373
(180) 2006.10.16
(111) 154.592
(210) M 96 03367
(180) 2006.10.16
(111) 154.834
(210) M 96 03513
(180) 2006.10.29
(111) 154.879
(210) M 96 03441
(180) 2006.10.22
(111) 154.907
(210) M 96 03288
(180) 2006.10.09
(111) 155.163
(210) M 96 03511
(180) 2006.10.28

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt
(111) 189.113
(732) V-TRADE Vállalkozói Kereskedelmi, Ügynöki Betéti Társaság,
Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése
(111) 161.264
(732) RAGTIME Betéti Társaság, Gyõr (HU)
(111) 171.703
(732) Natural Doctor Kft., Balmazújváros (HU)
(111) 177.102
(732) Vincze Ágnes, Budapest (HU)
A rovat 3 db közlést tartalmaz.

M834

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása

(111) 118.754
(732) Alfred Dunhill Manufacturing Limited, London (GB)

(111) 119.528
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

(111) 118.825
(732) Megger Ltd., Dover, Kent (GB)

(111) 119.780
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 118.844
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 119.826
(732) Astellas Pharma Inc., Tokyo (JP)

(111) 118.933
(732) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)

(111) 119.901
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

(111) 118.939
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 119.902
(111) 119.903
(732) W.R. GRACE & CO.-CONN (Connecticut állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 119.002
(732) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation),
Burbank, California (US)

(111) 119.907
(732) Pobjoy Mint Limited, Sutton, Surrey (GB)

(111) 119.018
(732) Diners Club International Ltd., Chicago,Illinois (US)
(111) 119.094
(732) Colgate-Palmolive Co. (Delaware állam törvényei szerint létesült
vállalat), New York, New York (US)
(111) 119.096
(732) Hormel Foods Corporation, AUSTIN (US)

(111) 120.063
(111) 120.064
(732) Six Continents Hotels, Inc, ATLANTA, Georgia (US)
(111) 120.097
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(111) 120.142
(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel (CH)

(111) 119.205
(732) Beecham Group Plc., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 126.416
(732) Bukovics István, Budapest (HU)

(111) 119.268
(732) Rovcal, Inc. (California állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
Madison, Wisconsin (US)

(111) 126.570
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 119.379
(732) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 126.705
(732) Jaguar Cars Limited, Allesley, Coventry (GB)

(111) 119.445
(732) BAXTER INTERNATIONAL INC. (Delaware államban
bejegyzett cég), Deerfield, Illinois (US)

(111) 126.733
(732) CONSTANCE CARROLL COSMETICS PUBLIC LIMITED
COMPANY, Skelmersdale, Lancashire (GB)

(111) 119.475
(732) Universal City Studios LLLP (Delaware államban bejegyzett
cég), Universal City, Kalifornia (US)

(111) 126.753
(732) Altia Oyj (Altia plc), Helsinki (FI)

(111) 119.476
(732) Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett cég),
Irving, Texas (US)
(111) 119.477
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, New York,
New York (US)

(111) 126.758
(732) Fumakilla Limited, Tokió (JP)
(111) 126.778
(732) Advanced Elastomer Systems, L.P., Akron, Ohio (US)
(111) 126.779
(732) Oki Elektric Industry Co. Ltd., Tokió (JP)

M835

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegyoltalom megújítása
(111) 126.863
(111) 126.864
(732) Fumakilla Limited, Tokió (JP)

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 126.867
(732) BAXTER INTERNATIONAL INC. (Delaware államban
bejegyzett cég), Deerfield, Illinois (US)
(111) 126.870
(732) WORLD TRIATHLON CORPORATION (Florida állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Tarpon Springs, Florida (US)
(111) 126.891
(732) Regent Medical Limited, London (GB)
(111) 127.046
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(111) 145.579
(732) TAMAX Építõ és Szerelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

150.740
150.743
150.744
General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 150.779
(732) China Lucky Film Group Corporation, Baoding City,
Hebei Provence (CN)
(111) 150.805
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. (California állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), San Francisco,
California (US)
(111)
(111)
(111)
(732)

150.809
150.810
150.811
Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 150.814
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 145.891
(732) VITAPRESS Gyümölcsléelõállító és Élelmiszerkereskedelmi
Kft., Budapest (HU)

(111) 150.861
(732) Cabot Corporation, Boston, Massachusetts (US)

(111) 147.602
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

(111) 150.908
(732) Unomedical A/S, Birkerod (DK)

(111) 147.605
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

(111) 150.993
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 148.143
(732) WARIMPEX Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft,
Bécs (AT)

(111) 151.001
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 148.907
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 151.037
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 149.033
(732) LABOREXPORT Kft., Budapest (HU)

(111) 151.101
(111) 151.115
(732) ViewSonic Europe Limited, Crawley, West Sussex (GB)

(111) 149.102
(732) Erõs Kft., Budapest (HU)
(111) 150.269
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(111) 150.455
(111) 150.457
(732) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)
(111) 150.613
(732) Hermés International, Párizs (FR)
(111) 150.618
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. (California állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), San Francisco,
California (US)
(111) 150.629
(732) FALCOTRADE Húsipari Rt.„f.a.”, Gyöngyös (HU)

(111) 151.124
(732) Henkel Corporation, Gulph Mills, Pennsylvania (US)
(111) 151.146
(111) 151.147
(732) RAABE Tanácsadó és Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 151.174
(732) XINTEX Hungary Kft., Budapest (HU)
(111) 151.192
(732) 2 X Hans Mode International A/S, Koppenhága (DK)
(111) 151.206
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
(111) 151.343
(732) ViewSonic Europe Limited, Crawley, West Sussex (GB)

M836
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása
(111) 151.345
(732) LEAR Corporation, Southfield, Michigan (US)

(111) 153.706
(732) Magyar Kábeltelevíziós és Kommunikációs Szövetség
(MKKSZ), Budapest (HU)

(111) 151.885
(732) Synergon Informatika Nyrt., Budapest (HU)

(111) 153.723
(732) OSI INDUSTRIES,LLC, Aurora, Illinois (US)

(111) 151.916
(732) QSOFT Számítástechnikai és Ügyviteli Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(111) 153.832
(732) Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 151.944
(732) W. R. Grace & Co. -Conn. (Connecticut államban bejegyzett cég),
Columbia, Maryland (US)
(111) 151.958
(732) Pier 1 Licensing, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Fort Worth, Texas (US)

(111) 153.970
(732) Hornby Hobbies Limited, Margate, Kent (GB)
(111) 153.980
(732) Schweppes International Limited, LONDON W1X 6HT (GB)
(111) 153.991
(732) NGK Spark Plug Co., Ltd., Nagoya City (JP)

(111) 152.104
(732) KEM-UNIVERZÁL Kft., Budapest (HU)

(111) 154.012
(732) A.C. Nielsen Company (Delaware államban bejegyzett cég),
Schaumburg, Illinois (US)

(111) 152.169
(732) China Lucky Film Group Corporation, Baoding City,
Hebei Provence (CN)

(111) 154.042
(732) Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation),
Tokió (JP)

(111) 152.189
(732) FMTM Distribution Ltd., Road Town/Tortola,
British Virgin Islands (GB)

(111) 154.093
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)

(111) 152.339
(732) Tusor Ildikó, Budapest (HU)

(111) 154.103
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, New York,
New York (US)

(111) 152.524
(111) 152.525
(732) Owens Corning, Toledo, Ohio (US)

(111) 154.124
(732) E.I. du Pont de Nemorus and Company, Wilmington (US)

(111) 152.644
(732) Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois (US)

(111) 154.143
(732) Hi-Tec Sports Plc., Southend-on-Sea, Essex (GB)

(111) 152.716
(732) SCONTO-TEAM Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
(111) 152.865
(732) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)

(111) 154.158
(732) Western Union Holdings, Inc. (Georgia állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Englewood,Colorado (US)

(111) 152.925
(732) DPMG Dél-Pest Megyei Mezõgazdasági Zrt., Cegléd (HU)

(111) 154.176
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)

(111) 152.956
(732) Anheuser-Busch Incorporated, St. Louis, Missouri (US)

(111) 154.265
(732) THE GILLETTE COMPANY, (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Boston, Massachusetts (US)

(111) 153.171
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

(111) 154.275
(732) Aventis Pharmaceuticals Inc., Bridgewater, New Jersey (US)

(111) 153.367
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 154.283
(732) Robert Bosch GmbH, Stuttgart (DE)

(111) 153.547
(732) Newsweek, Inc. (New York államban bejegyzett cég), New York,
New York (US)

(111) 154.357
(732) Novartis AG, Basel (CH)
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(111) 154.383
(732) Western Union Holdings, Inc. (Georgia állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Englewood, Colorado (US)
(111) 154.457
(732) Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek (HU)

155.795
155.796
155.797
Mag Instrument Inc., Ontario (US)

(111) 155.865
(732) CLT-UFA, Luxembourg (LU)

(111) 154.466
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)

(111) 155.947
(732) Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois (US)

(111) 154.507
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,
Székesfehérvár (HU)

(111) 156.186
(732) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)

(111) 154.751
(732) CAROLINA HERRERA Ltd., New York, New York (US)

(111) 156.198
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.793
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
Delaware (US)

(111) 157.036
(732) AXN Network Inc. (New York állam törvényei szerint müködõ
cég), Culver City, Kalifornia (US)

(111) 154.872
(732) Health and Beauthy Business Media Nyomdaipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 157.233
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 154.923
(732) Orient Tokei Kabushiki Kaisha (Orient Watch Co., Ltd.),
Tokió (JP)

(111) 157.335
(111) 157.337
(732) Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.985
(732) SYNGENTA LIMITED , Guildford, Surrey (GB)

(111) 159.647
(732) United States Enrichment Corporation (Delaware corporation),
Bethesda, Maryland (US)

(111) 155.193
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,
Szentes (HU)

(111) 160.942
(732) CORA, Párizs (FR)

(111) 155.503
(732) BIOTHERM, Société Anonyme Monégasque, Monaco (MC)
(111) 155.716
(732) Columbia Laboratories Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Livingston, New Jersey (US)
(111) 155.787
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 172.041
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 184.754
(732) ELS Educational Services, Inc., Culver City, California (US)
A rovat 143 db közlést tartalmaz.

M838

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti vegyes védjegyközlemények

Vegyes védjegyközlemények

(111) 150.585
(732) Mossimo Holdings LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)

Jogutódlás
(111) 119.187
(732) Luwa Textile Air Engineering AG, Uster (CH)
(111) 119.207
(732) Saint-Gobain Weber, Servon (FR)

(111) 151.146
(111) 151.147
(732) RAABE Tanácsadó és Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 119.554
(732) Niketrans Agro+Bau Kereskedelmi Kft., Füzfõgyártelep (HU)

(111) 151.871
(732) Tanner Krolle Limited, London (GB)

(111) 119.728
(732) Miller Products Company, Milwaukee, Wisconsin (US)

(111) 152.147
(732) HTS Hans Torgersen & Sonn AS, Kroederen (NO)

(111) 120.912
(732) Lanxess Deutschland GmbH, Leverkusen (DE)

(111) 152.339
(732) Tusor Ildikó, Budapest (HU)

(111) 122.248
(732) ADT Services AG, Schaffhausen (CH)

(111) 152.353
(732) Niketrans Agro+Bau Kereskedelmi Kft., Füzfõgyártelep (HU)

(111) 128.126
(732) BATA BRANDS S.á.r.l., Luxembourg, succursale de Lausanne,
Lausanne (CH)

(111) 152.716
(732) SCONTO-TEAM Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

(111) 133.119
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 153.559
(732) SSP Financing UK Limited, London (GB)

(111) 134.114
(732) Amorepacific Corporation, Szöul (KR)

(111) 154.357
(732) Novartis AG, Basel (CH)

(111) 136.165
(732) Malomsoki József, Budapest (HU)

(111) 154.961
(732) HBI Playtex Bath LLC, Wilmington, New Castle County,
Delaware (US)

(111) 136.618
(732) KWV Intellectual Properties (PTY) Limited, Paarl (ZA)
(111) 137.879
(732) Miller Products Company, Milwaukee, Wisconsin (US)
(111) 138.502
(732) Illinois Tool Works Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Glenview, Illinois (US)

(111) 160.607
(732) Abbasgholi Dastrandj, Vienna (AT)
(111) 161.043
(732) Amorepacific Corporation, Szöul (KR)
(111) 161.513
(732) Abbasgholi Dastrandj, Vienna (AT)

(111) 143.250
(111) 143.251
(732) Deutsche BP AG, Hamburg (DE)

(111) 163.200
(732) Travelpro International, Inc., Florida (US)

(111) 147.128
(732) Wilman Interiors Limited, Manchester, Lancashire (GB)

(111) 163.481
(732) SFS intec Holding AG, Heerbrugg (CH)

(111) 148.486
(732) HBI Playtex Bath LLC, Wilmington, New Castle County,
Delaware (US)

(111) 163.528
(732) Mossimo Holdings LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)
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(111) 165.553
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

(111) 139.725
(732) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.490
(732) Abbasgholi Dastrandj, Vienna (AT)
(111) 167.236
(732) Amorepacific Corporation, Szöul (KR)
(111) 167.436
(732) Amarr Company, Winston-Salem, North Carolina (US)
(111) 170.621
(732) Miller Products Company, Milwaukee, Wisconsin (US)
(111) 171.507
(111) 171.508
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(111) 174.338
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
(111) 175.949
(732) Amorepacific Corporation, Szöul (KR)
(111) 177.365
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(111) 178.495
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
(111) 180.162
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)

142.424
142.425
142.426
142.997
143.333
143.377
144.901
145.040
145.041
145.043
145.044
145.048
145.050
145.051
145.052
145.055
145.056
145.661
145.663
145.735
145.736
145.798
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 148.907
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 149.033
(732) LABOREXPORT Kft., Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(111) 149.146
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 183.037
(732) Miller Products Company, Milwaukee, Wisconsin (US)
(111) 188.999
(732) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala,
Budapest (HU)
A rovat 48 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
(111) 136.798
(732) Expamet Building Products Limited, Cleveland (GB)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(111) 137.234
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., dr. Szigeti Éva,
Budapest
(111) 139.319
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

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

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

150.809
150.810
150.811
Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

151.155
151.177
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 151.206
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(111) 151.345
(732) LEAR Corporation, Southfield, Michigan (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Karácsonyi Béla szabadalmi
ügyvivõ, Budapest
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(111) 152.594
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 152.644
(732) Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda dr. Sasvári Gabriella,
Budapest
(111)
(111)
(111)
(732)
(740)

152.788
152.790
152.791
Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

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

153.171
153.961
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 173.225
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 154.692
(732) Borsodi Sörgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111)
(111)
(111)
(732)

173.507
173.528
173.720
Cryovac, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Elmwood Park, New Jersey (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Kovári György szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 154.751
(732) CAROLINA HERRERA Ltd., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 154.793
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
Delaware (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 154.872
(732) Health and Beauthy Business Media Nyomdaipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mucsányi Zoltán ügyvéd, Mucsányi Ügyvédi Iroda,
Nagykovácsi
(111) 155.066
(111) 155.067
(732) Sealed Air Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Elmwood Park (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda,
dr. Kovári György szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 155.947
(732) Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
dr. Sasvári Gabriella, Budapest
(111) 158.679
(732) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

165.729
165.730
165.731
165.732
165.733
166.543
166.544
167.260
167.464
168.215
168.802
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 169.770
(732) Magyar Labdarúgó Liga, Budapest (HU); Borsodi Sörgyár
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 154.283
(732) Robert Bosch GmbH, Stuttgart (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 155.240
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

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

173.847
174.285
174.286
174.404
174.405
174.603
174.956
175.712
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 176.005
(732) Sealed Air Corporation (US) (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Elmwood Park (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda,
dr. Kovári György szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 177.276
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 177.300
(732) Cryovac, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Elmwood Park, New Jersey (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Kovári György szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)
(740)

177.708
177.807
179.079
179.653
180.153
180.924
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

Képviselet megszûnése
(111) 136.798
(732) Expamet Building Products Limited, Cleveland (GB)
(111) 139.725
(732) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)

(111) 180.995
(111) 181.138
(732) Cryovac, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Elmwood Park, New Jersey (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Kovári György szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 148.907
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(111) 149.102
(732) Erõs Kft., Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

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

181.745
181.996
181.997
182.122
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

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

183.900
183.901
183.902
OrigoApro.hu Kft., Budapest (HU)
dr. Pozsonyi Tibor, Pozsonyi & Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest

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

184.032
184.034
184.336
184.337
185.324
185.420
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 151.206
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
(111) 151.345
(732) LEAR Corporation, Southfield, Michigan (US)
(111) 152.644
(732) Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois (US)
(111)
(111)
(111)
(732)

152.788
152.790
152.791
Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)

(111) 154.283
(732) Robert Bosch GmbH, Stuttgart (DE)

(111) 186.465
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut állam (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)
(740)

150.809
150.810
150.811
Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

187.258
187.259
187.260
187.261
Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 154.751
(732) CAROLINA HERRERA Ltd., New York, New York (US)
(111) 154.793
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
Delaware (US)
(111) 155.066
(111) 155.067
(732) Sealed Air Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Elmwood Park (US)

(111) 189.177
(732) Sealed Air Corporation (US) (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Elmwood Park (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda,
dr. Kovári György szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 155.947
(732) Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois (US)

(111) 189.558
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 158.679
(732) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)

A rovat 108 db közlést tartalmaz.
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173.507
173.528
173.720
Cryovac, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Elmwood Park, New Jersey (US)
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(111) 176.005
(732) Sealed Air Corporation (US) (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Elmwood Park (US)
(111)
(111)
(111)
(732)

177.300
180.995
181.138
Cryovac, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Elmwood Park, New Jersey (US)

(111)
(111)
(111)
(732)

183.900
183.901
183.902
OrigoApro.hu Kft., Budapest (HU)

(111) 147.605
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(111) 149.033
(732) LABOREXPORT Kft., Budapest (HU)
(111) 149.102
(732) Erõs Kft., Budapest (HU)
(111) 149.759
(732) CRYOVAC, INC. (Delaware államban bejegyzett cég),
Elmwood Park, New Jersey (US)

(111) 184.067
(732) KÖNTÖS-TAAR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
Göd (Felsõgöd) (HU)
(111) 186.465
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Groton, Connecticut állam (US)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 150.629
(732) FALCOTRADE Húsipari Rt. „f.a.”, Gyöngyös (HU)
(111) 150.861
(732) Cabot Corporation, Boston, Massachusetts (US)

187.258
187.259
187.260
187.261
Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)

(111) 151.944
(732) W. R. Grace & Co. -Conn. (Connecticut államban bejegyzett cég),
Columbia, Maryland (US)

(111) 189.177
(732) Sealed Air Corporation (US) (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Elmwood Park (US)
(111) 189.244
(732) Országos Mentõszolgálat Fõigazgatósága, Budapest (HU)

(111) 147.128
(732) Wilman Interiors Limited, Manchester, Lancashire (GB)

(111) 151.958
(732) Pier 1 Licensing, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Fort Worth, Texas (US)
(111) 152.925
(732) DPMG Dél-Pest Megyei Mezõgazdasági Zrt., Cegléd (HU)

A rovat 38 db közlést tartalmaz.
(111) 153.204
(732) Intercooperation Marketing és Disztribúciós Zrt., Budapest (HU)
Név-, illetve címváltozás
(111) 118.825
(732) Megger Ltd., Dover, Kent (GB)

(111) 153.559
(732) SSP Financing UK Limited, London (GB)

(111) 126.416
(732) Bukovics István, Budapest (HU)

(111) 153.585
(732) BIROMEDICINA Elsõ Magyar Rákkutatási Zrt., Budapest (HU)

(111) 126.753
(732) Altia Oyj (Altia plc), Helsinki (FI)

(111) 153.832
(732) Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 154.158
(732) Western Union Holdings, Inc. (Georgia állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Englewood,Colorado (US)

132.184
132.185
133.142
NORGREN Limited, Lichfield, Staffordshire (GB)

(111) 145.891
(732) VITAPRESS Gyümölcsléelõállító és Élelmiszerkereskedelmi
Kft., Budapest (HU)
(111) 146.087
(732) CRYOVAC, INC. (Delaware államban bejegyzett cég),
Elmwood Park, New Jersey (US)

(111) 154.383
(732) Western Union Holdings, Inc. (Georgia állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Englewood,Colorado (US)
(111) 154.507
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,
Székesfehérvár (HU)
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti vegyes védjegyközlemények
(111) 154.872
(732) Health and Beauthy Business Media Nyomdaipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 176.005
(732) Sealed Air Corporation (US) (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Elmwood Park (US)

(111) 155.066
(111) 155.067
(732) Sealed Air Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Elmwood Park (US)

(111) 176.131
(732) BIROMEDICINA Elsõ Magyar Rákkutatási Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.193
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,
Szentes (HU)
(111) 155.716
(732) Columbia Laboratories Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Livingston, New Jersey (US)
(111)
(111)
(111)
(732)

155.795
155.796
155.797
Mag Instrument Inc., Ontario (US)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

176.293
176.749
176.755
176.757
176.758
176.760
176.761
176.763
176.766
176.843
176.846
176.882
177.086
177.094
Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 156.198
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(111) 177.300
(732) Cryovac, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Elmwood Park, New Jersey (US)

(111) 157.335
(111) 157.337
(732) Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt., Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 179.468
(111) 180.411
(732) Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Szeged (HU)

164.199
164.200
166.578
Shire Human Genetic Therapies, Inc., Cambridge,
Massachusetts (US)

(111) 168.512
(732) BIROMEDICINA Elsõ Magyar Rákkutatási Zrt., Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

173.507
173.528
173.720
Cryovac, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Elmwood Park, New Jersey (US)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

175.487
175.488
175.788
175.920
Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 180.995
(111) 181.138
(732) Cryovac, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Elmwood Park, New Jersey (US)
(111) 188.825
(111) 189.082
(732) Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Szeged (HU)
(111) 189.177
(732) Sealed Air Corporation (US) (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Elmwood Park (US)
A rovat 71 db közlést tartalmaz.
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