
(210) M 06 02505 (220) 2006.07.20.

(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distritio Feferal,
Mexico (MX)

(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SUPER POPS
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagy-
laltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fû-
szeres mártások; fûszerek; jég; kivéve gabonakészítmények reg-
geli gabonakészítmények.

(210) M 06 00325 (220) 2006.02.27.

(731) SMEKT Csokoládégyártó Kft., Kecskemét (HU)
(740) Kryzewsky Ügyvédi Iroda, dr. Kryzewsky Beáta ügyvéd,

Budapest

(546)

(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 07 03804 (220) 2007.11.13.

(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

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

(210) M 07 03805 (220) 2007.11.13.

(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

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

(210) M 07 03817 (220) 2007.11.14.

(731) Kassai Lajos, Kaposmérõ (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 07 03509 (220) 2007.10.16.

(731) Laimex Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01332 (220) 2007.04.18.

(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) PRESNOLIN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, kivéve asztmaellenes és tüdõgyó-

gyászati készítmények.

(210) M 07 03826 (220) 2007.11.14.

(731) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Távközlési készülékek és berendezések, mindezek alkatré-
szei és tartozékai.
10 Orvosi berendezések és készülékek, diagnosztikai berende-
zések és készülékek orvosi célokra, orvosi berendezések és készü-
lékek testfolyadék vizsgálatához vagy analizálásához, orvosi be-
rendezések és készülékek vizelet analizálásához; vércukormérõ
berendezések és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai.

A rovat 8 db közlést tartalmaz.
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(111) 185.244 (151) 2007.09.10.
(210) M 03 05532 (220) 2003.12.18.
(732) LF, LLC a Delaware Limited Liability Company,

Wilmington, Delaware (US)

(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(541) LOWE’S
(511) 16 Könyvek és folyóiratok (magazinok), ideértve otthonok dí-

szítésére, átépítésére, kertészeti, tájépítõ és ezzel kapcsolatos te-
vékenységekre vonatkozó elképzeléseket, módozatokat és meg-
valósítási instrukciókat tartalmazó könyvek és folyóiratok.
36 Megnövelt garanciális szolgáltatások különféle berendezé-
sekre és lakásdíszítõ termékekre, hitelkártya-szolgáltatások, jóté-
konysági alapképzési szolgáltatások.
37 Szolgáltatások berendezések, építési anyagok, világítási és
elektromos felszerelések, víz-gáz szerelvények, tetõfedés, lakbe-
rendezések, lakásdíszítõ tárgyak, lakásbiztonsági termékek, táj-,
kertépítési tárgyak létesítésére, javítására és átalakítására, építési
felszerelés és szerszámok bérbeadására; festékkeverési szolgálta-
tások, komputeres színkeverési szolgáltatások.
40 Épületfa, kötél, lánc, miniredõny és heveder mérték (meg-
rendelés) szerinti darabolása, méretre készített csövekbe csavar-
menet-vágási szolgáltatások.
44 Tájszépítési és tájkertészeti tanácsadási és tervezési szolgál-
tatások.

(111) 188.737 (151) 2007.02.22.
(210) M 04 01472 (220) 2004.03.31.
(732) Valeant Pharmaceuticals International, Costa Mesa,

California (US)

(300) 78/308,407 2003.10.02. US
78/308,411 2003.10.02. US

(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) VALEANT
(511) 5 Mindenféle gyógyszerészeti készítmény és bõrgyógyászati

termék.
42 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások a gyógyszerészet terü-
letén, kivéve a klinikai szolgáltatásokat.

(111) 190.677 (151) 2007.08.21.
(210) M 05 02484 (220) 2005.07.26.
(732) Mirage Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(740) dr. S. Szabó Péter, Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

(111) 190.678 (151) 2007.08.28.
(210) M 05 03884 (220) 2005.12.07.
(732) Free Choice Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Paraizs József, Paraizs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra;
albumintartalmú készítmények gyógyászati alkalmazásra; fo-
gyasztótea orvosi használatra; keményítõ diétás vagy gyógysze-
részeti használatra; karkötõk reuma ellen; asztma elleni tea; fejfá-
jás (migrén) elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni ké-
szítmények; bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyá-
szati használatra; baktériumkészítmények humán- és állatgyó-
gyászati használatra; gyógyszeres fürdõkészítmények; fürdõsók;
készítmények gyógyfürdõ terápiához; cukrászati gyógytermé-
kek; karkötõk gyógyászati használatra; szirupok gyógyszerészeti
használatra; kapszulák gyógyszerekhez; gyógyszerészeti készít-
mények; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használat-
ra; gyógyszerészeti készítmények; vitaminkészítmények; székre-
kedés elleni orvosságok; napszúrás elleni készítmények gyógy-
szerészeti használatra; fõzetek gyógyszerészeti használatra;
emésztést elõsegítõ szerek gyógyszerészeti használatra; fájda-
lomcsillapítók; drogok gyógyászati használatra; ásványvíz gyó-
gyászati használatra; ásványvízsók; növényi kérgek gyógyszeré-
szeti használatra; elixírek (gyógyszerészeti készítmények); krip-
togámiás betegségek elleni szerek; sók gyógyászati használatra;
hajtószerek; lázcsillapító szerek; gyógyszeres infúziók; gyógyte-
ák; csukamájolaj; idegerõsítõ szerek; hashajtók; zselatin gyógyá-
szati használatra; zsírok gyógyászati használatra; zsírok állatgyó-
gyászati használatra; olajok gyógyászati használatra; hematogén
szerek; gyógynövények; hormonok gyógyászati használatra; pep-
tonok gyógyászati használatra; menta gyógyszerészeti használat-
ra; mentol; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyó-
gyászati használatra; pasztillák gyógyszerészeti használatra; opo-
terápiára szolgáló termékek; pektin gyógyszerészeti használatra;
pirulák gyógyszerészeti használatra; bõrápoló gyógyszerkészít-
mények; herbateák; korpás fejbõr kezelésére szolgáló gyógysze-
részeti készítmények; pepszinek gyógyszerészeti használatra;
lábizzadás elleni gyógyszerek; káliumsók gyógyászati használat-
ra; növényi gyökerek, orvosi használatra; erõsítõ szerek (gyógy-
szerek); nyugtatók; szeroterápiás gyógyszerek; nátriumsók gyó-
gyászati használatra; gyógycukor; izzadás elleni gyógyszerek; ál-
latgyógyászati készítmények; savak gyógyszerészeti használatra;
gyógyhatású takarmányadalékok; alkaloidák gyógyászati hasz-
nálatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; napfény
okozta leégés elleni kenõcsök; fürdõsók gyógyászati használatra;
biológiai készítmények humángyógyászati célra; diétás italok
gyógyászati használatra; lecitin gyógyászati használatra; méh-
pempõ (gyógyászati használatra); gyógyászati fogyasztószerek;
gabonafélék feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati hasz-
nálatra); vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; gyógysze-
rek (humán); állatgyógyászati gyógyszerek; gyógyitalok; enzi-
mek gyógyszerészeti használatra; füvek füstölésre, gyógyászati
használatra; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógysze-
részeti használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; bio-
lógiai készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi készít-
mények gyógyászati használatra; ehetõ növényi rostok (nem táp-
lálkozásra); enzimek gyógyászati használatra; enzimek állatgyó-
gyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használat-
ra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra; nyomelem-
készítmények emberi és állati fogyasztásra; aminosavak humán-
gyógyászati használatra; aminosavak állatgyógyászati használat-
ra; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; tápanyag adalékok gyógyá-

M2

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 1. szám I. kötet, 2008.01.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I.



szati célokra; étvágycsökkentõ szerek gyógyászati használatra;
hörghurut elleni készítmények; gyógyhatású hajnövesztõ szerek;
gyógyhatású adalékanyagok.
16 Újságok; brosúrák, vékony fûzött könyvek; oktatási eszkö-
zök (a készülékek kivételével); katalógusok; könyvek; nyomtatott
publikációk; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; prospektusok;
magazinok, revük (idõszaki lapok); hírlevelek.
41 Szövegek kiadása (nem reklámcélú); oktatás; könyvkiadás;
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; oktatási tárgyú infor-
mációk; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
egészség(védõ) klubok (kondicionálás); élõ elõadások bemutatá-
sa; szemináriumok rendezése és vezetése; elektronikus könyvek
és folyóiratok online kiadása; online elérhetõ elektronikus publi-
kációk (nem letölthetõk).
44 Egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.

(111) 190.763 (151) 2007.08.30.
(210) M 05 02409 (220) 2005.07.20.
(732) Fintrax Group Holdings Limited, Co Galway (IE)

(740) Tamás Dóra Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Adó-visszatérítés (áfa) turisták részére, visszafizetések
többféle pénznemben, készpénzben, csekkel, hitelkártyán és
elektronikus fizetések által, valamint az interneten; átváltási fize-
tési szolgáltatások többféle pénznemben, csekkszolgáltatások,
pénzforgalmi tranzakciók, hitelkártya-szolgáltatások és fizetési
szolgáltatások, pénzügyi és vámtanácsadás.

(111) 190.876 (151) 2007.08.31.
(210) M 05 01198 (220) 2005.04.01.
(732) Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt

anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, kivéve a kerámiákkal kap-
csolatos tudományos és ipari kutatás, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, kivéve a kerámiákkal kapcsolatos tudományos és ipari
kutatást, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 190.877 (151) 2007.08.31.
(210) M 05 01199 (220) 2005.04.01.
(732) Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, kivéve a kerámiákkal kap-
csolatos tudományos és ipari kutatás, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, kivéve a kerámiákkal kapcsolatos tudományos és ipari
kutatást, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 190.878 (151) 2007.08.31.
(210) M 05 01200 (220) 2005.04.01.
(732) Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek

M3

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 1. szám I. kötet, 2008.01.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

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

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

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

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, kivéve a kerámiákkal kap-
csolatos tudományos és ipari kutatás, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, kivéve a kerámiákkal kapcsolatos tudományos és ipari
kutatást, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 191.211 (151) 2007.10.12.
(210) M 05 03872 (220) 2005.12.06.
(732) Richard Bittner AG, Wien (AT)

(740) dr. Fazekas Balázs, Dr. Fazekas Balázs Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

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

(111) 191.213 (151) 2007.09.25.
(210) M 06 01489 (220) 2006.04.28.
(732) Boldog Özséb Alapítvány, Márianosztra (HU)

(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PÁLOS
(511) 5 Gyógyitalok, gyógyteák, herbateák; gyógynövénykészít-

mények, gyógynövények, szárított levendula; légfrissítõ készít-
mények; méhészeti termékek gyógyászati használatra.

16 Könyvek, újságok, folyóiratok, ismertetõfüzetek, prospek-
tusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, poszterek, nap-
tárak, szentképek és egyéb kiadványok; fényképek; kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak papírmaséból
vagy kartonból; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel).

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; kecskehús; tartósított, szárí-
tott és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompó-
tok; tojás, tej és tejtermékek; tejes italok; kecsketejbõl készített
tejtermékek; állati eredetû bio-élelmiszerek.

30 Tea; sütõipari termékek; száraztészták; méz, méhészeti ter-
mékek emberi fogyasztásra; fûszerek, fûszerkeverékek, szárított
fûszernövények; növényi eredetû bio-élelmiszerek.

31 Friss gyümölcsök és zöldségek; friss biogyümölcsök és bio-
zöldségek; élõ növények és virágok; kertészeti termékek és ma-
gok.
32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alko-
holmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz; bio-alapanyagokból készült gyü-
mölcsitalok és gyümölcslevek.
33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszes italok.
43 Éttermek, kávéházak, teázók, cukrászdák, büfék; vendéglá-
tás; ideiglenes szállásadás; rendezvényekhez termek és helyisé-
gek bérbeadása; szociális otthonok, nyugdíjasotthonok, bölcsõ-
dék, nevelõotthonok, menhelyek, hajléktalanmelegedõk, ingyen-
konyhák fenntartása.

(111) 191.214 (151) 2007.09.26.
(210) M 06 01439 (220) 2006.04.25.
(732) „Zenebirodalom” 2006 Kht., Gyõr (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, ezen belül; nyilvános-
ággal való kommunikáció, prospektusok készítése, terjesztése.
41 Szórakoztatás, elõadómûvészek szolgáltatásai, zenekarok
szolgáltatásai, élõ elõadások bemutatása, komolyzenei elõadá-
sok, színházi produkciók, show-mûsorok, show-mûsorok szerve-
zése (impresszárió szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûsorokra,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, hangfelvételek kölcsönzése,
rádiós szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, internetes szóra-
koztatás, internet alapú hang- és/vagy (mozgó) képszolgáltatás,
videofilmgyártás (ideértve a videokazetta és CD/DVD alapú vi-
deofilmgyártást is), hanglemezgyártás (ideértve a CD és DVD
alapú hanglemezeket is), zene összeállítása, operaestek, gálaes-
tek, zenés kabarék, varieték, bálok, elõadóestek szervezése.

(111) 191.499 (151) 2007.10.24.
(210) M 07 01575 (220) 2007.04.24.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
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si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 191.519 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 01958 (220) 2007.05.24.
(732) 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.

(111) 191.521 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 01957 (220) 2007.05.24.
(732) 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.

(111) 191.522 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03554 (220) 2006.10.30.
(732) GTS-DATANET Távközlési Kft., Budaörs (HU)

(740) dr. Üveges Enikõ, Budaörs

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 191.524 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03336 (220) 2006.10.10.
(732) Informatix Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Számítógép programok (letölthetõ), számítógépprogramok
(rögzített), szoftverek (rögzített).
38 Elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása szá-
mítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; mobil (celluláris) telefon összeköttetés; számítógép
terminálok közötti összeköttetések; távközlési kapcsolat létesíté-
se számítógépes világhálóval; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
42 Számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítá-
sa; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok ki-
dolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógép-
programozás.

(111) 191.525 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03469 (220) 2006.10.24.
(732) MAHIR Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Nagy Attila ügyvéd, Budapest

(541) MAHIR
(511) 16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek, nyomdaipari

termékek, plakátok, nyomtatványok, újságok, folyóiratok, köny-
vek, 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.

(111) 191.527 (151) 2007.10.30.
(210) M 05 02085 (220) 2005.06.20.
(732) London Stúdió Nyelvoktató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budajenõ (HU)

(546)

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

(111) 191.528 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 01264 (220) 2006.04.11.
(732) Orion Corporation, Seoul (KR)

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

(511) 30 Tejsodó alapanyagú termékek, tejsodó, vaníliás krém, pu-
ding.

(111) 191.536 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 04228 (220) 2004.06.03.
(732) Altana Pharma AG, Konstanz (DE)

(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) DALEN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 191.538 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03696 (220) 2006.12.07.
(732) Szeged DVD-Projekt, Újszentiván (HU)

(546)

(511) 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

(111) 191.539 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03331 (220) 2006.10.10.
(732) PEN-R Bt., Budakeszi (HU)

(740) dr. Nemes Ákos, Fehér Nemes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.540 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03468 (220) 2006.10.24.
(732) MAHIR Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Nagy Attila ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 191.541 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03474 (220) 2006.10.24.
(732) Hírtõzsde Holding Rt., Budapest (HU)

(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(111) 191.542 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03548 (220) 2006.10.30.
(732) 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; utazásszerve-

zés.

(111) 191.543 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03476 (220) 2006.10.24.
(732) 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.

(111) 191.545 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 01263 (220) 2006.04.11.
(732) Orion Corporation, Seoul (KR)

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

(546)

(511) 30 Vajastészta, pite.

(111) 191.549 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03477 (220) 2006.10.24.
(732) 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; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek), különösen táplálkozási kiegészítõk.

(111) 191.550 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03480 (220) 2006.10.20.
(732) LightTech Lámpatechnológiai Kft., Dunakeszi (HU)

(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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(541) MEDSUN
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 191.551 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 00227 (220) 2006.01.24.
(732) SD VOGUE GROUP Vendéglátó, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Mag Gusztáv, Mag Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, csokoládés áruk.
32 Csokoládés italok.

(111) 191.552 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03546 (220) 2006.10.30.
(732) HAFE Engineering Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Nyers és félig megmunkált nem nemesfémek és azok ötvö-
zetei; horgonyok, üllõk, harangok hengerelt és öntött építkezési
anyagok; sínek és vágányzati fémanyagok, láncok (jármûmeghaj-
tó láncok kivételével), nem elektromos fémkábelek és fémvezeté-
kek, zárak; fémcsövek; páncélszekrények és kazetták; acélgo-
lyók, patkók; szegek és csavarok; más fémtermékek (nem nemes
fémbõl), melyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (földi jármûmotorok ki-
vételével); tengelykapcsolók és transzmissziós szíjak (a földi jár-
mûvek céljára készültek kivételével); nagy mezõgazdasági fel-
szerelések, szerszámok, keltetõgépek.

(111) 191.553 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03864 (220) 2006.11.27.
(732) Black Care Kft., Budapest (HU)

(541) AQUA TAN
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(111) 191.554 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 00568 (220) 2006.02.17.
(732) Ferenc Attila, Pécs (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 191.555 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 01262 (220) 2006.04.11.
(732) Orion Corporation, Seoul (KR)

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

(546)

(511) 30 Tiramisu és tiramisu alapanyagú termékek.

(111) 191.557 (151) 2007.10.30.
(210) M 05 04074 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) szabolcsjob
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 191.558 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 00654 (220) 2006.02.23.
(732) 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 elõál-
lításához készítmények, vizek.
42 Biológiai és vegyészeti kutatások.
44 Egészségügyi szolgáltatások.

(111) 191.562 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00521 (220) 2007.02.15.
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)

(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Fiona
(511) 30 Gabonakészítmények, lisztek, tésztafélék.

(111) 191.574 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00509 (220) 2007.02.15.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
35 Reklámozás.

(111) 191.582 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 02325 (220) 2006.07.06.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Tapaszok.
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(111) 191.583 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 02991 (220) 2006.09.07.
(732) 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.

(111) 191.584 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 02993 (220) 2006.09.07.
(732) 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, ruha-
kapcsok.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, 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 alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

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

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

43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideigle-
nes szállásadás.

(111) 191.585 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 02996 (220) 2006.09.07.
(732) Human Operator Kft., Szombathely (HU)

(740) dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

(111) 191.586 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 02997 (220) 2006.09.07.
(732) Salamander Hungária Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, ezen belül cipõk, lábbe-
lik, papucsok, szandálok, zoknik, harisnyák.

(111) 191.587 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03277 (220) 2006.10.04.
(732) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.589 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03285 (220) 2006.10.04.
(732) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)

(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Mozzarella sajtok.

(111) 191.590 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03286 (220) 2006.10.04.
(732) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)

(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Mozzarella sajtok.
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(111) 191.591 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03626 (220) 2006.11.07.
(732) Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 191.592 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03627 (220) 2006.11.07.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 191.593 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03629 (220) 2006.11.07.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 191.594 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03630 (220) 2006.11.07.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 191.595 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03634 (220) 2006.11.07.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 191.596 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03635 (220) 2006.11.07.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 191.597 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03637 (220) 2006.11.07.
(732) Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám) rendezése; ex-
port-import ügynökségek; fénymásolással történõ reprodukció;
hirdetés; hirdetõügynökségek; kereskedelmi információs ügy-
nökségek; kölcsönzés (hirdetõtáblák); kölcsönzése (reklámanya-
gok); közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések; reklám
(rádiós); reklám (televíziós); reklámanyagok kölcsönzése; rek-
lámújság; szakértõi véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó
szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben; tájékoztatá-
sok (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése
(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó
szolgáltatás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; bérlés (garázs); bérlés (raktár); bérlés (parkolóhely); bútor-
szállítás; gépkocsival történõ szállítás; ingóságok költöztetése;
jármûkölcsönzés; kirakodás; kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;
raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,
fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teher-
szállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek (kivéve szállo-
da- és panziófoglalást); utaskísérés; utasszállítás.

(111) 191.598 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03638 (220) 2006.11.07.
(732) Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám) rendezése; ex-
port-import ügynökségek; fénymásolással történõ reprodukció;
hirdetés; hirdetõügynökségek; kereskedelmi információs ügy-
nökségek; kölcsönzés (hirdetõtáblák); kölcsönzése (reklámanya-
gok); közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések; reklám
(rádiós); reklám (televíziós); reklámanyagok kölcsönzése; rek-
lámújság; szakértõi véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó
szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben; tájékoztatá-
sok (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése
(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó
szolgáltatás.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; bérlés (garázs); bérlés (raktár); bérlés (parkolóhely); bútor-
szállítás; gépkocsival történõ szállítás; ingóságok költöztetése;
jármûkölcsönzés; kirakodás; kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;
raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,
fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teher-
szállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek (kivéve szállo-
da- és panziófoglalást); utaskísérés; utasszállítás.

(111) 191.599 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03631 (220) 2006.11.07.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
35 Reklámozás.

(111) 191.600 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03632 (220) 2006.11.07.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
35 Reklámozás.

(111) 191.601 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03633 (220) 2006.11.07.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
35 Reklámozás.

(111) 191.602 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03628 (220) 2006.11.07.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 191.604 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03280 (220) 2006.10.04.
(732) NA-VA FA Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) missy
(511) 20 Asztallapok, asztalok, bútorajtók, bútorok, bútorpolcok, bú-

torszerelvények (nem fémbõl), faszerkezetek bútorokhoz, fiókok,
iratgyûjtõ polcok (bútorok), íróasztalok (bútorzat), irodabútorok,
írópolcok, kartotékszekrények, kis íróasztalok, szekreterek ko-
módok, fiókos szekrények, könyvespolcok, könyvtartók (bútor-
zat), munkapadok, munkaasztalok, polcok (bútorok), pultok (asz-
talok), szekrények.

(111) 191.605 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03281 (220) 2006.10.04.
(732) Marquard Média Magyarország Kiadó Kft., Budapest (HU)

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

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

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

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

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

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

(111) 191.606 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03287 (220) 2006.10.04.
(732) IWINEX Kft., Sükösd (HU)

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

(511) 30 Többféle ízben készült szeletes édességek, szeletes sütemé-
nyek.

(111) 191.607 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03539 (220) 2006.10.30.
(732) Interface Heuga Kft., Budapest (HU)

(541) INTERFACE HEUGA
(511) 27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-

tok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

(111) 191.608 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03537 (220) 2006.10.30.
(732) Porphyr-Dolomit AG, Mauren (CH)

(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 191.609 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03643 (220) 2006.11.07.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

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

(541) ANASTROWIN
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 191.610 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03644 (220) 2006.11.07.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

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

(541) FOSIWIN
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 191.611 (151) 2007.11.05.
(210) M 06 03645 (220) 2006.11.07.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

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

(541) VENLAWIN
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 191.612 (151) 2007.11.05.
(210) M 07 01980 (220) 2007.05.25.
(732) MEDITOP Gyógyszeripari Kft., Pilisborosjenõ (HU)

(740) dr. Pécsváradi János, Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) MYDERISON
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 191.613 (151) 2007.11.05.
(210) M 05 00183 (220) 2005.01.14.
(732) 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, kozme-

tikai cikkek, dezodorok személyes használatra.

4 Viaszgyertyák, karácsonyfagyertyák.

5 Gyógyitalok, gyógyteák, herbateák, gyógynövény készít-
mények, gyógynövények, szárított levendula; légfrissítõ készít-
mények; méhészeti termékek gyógyászati használatra.

6 Fémbõl (nem nemesfémbõl) készült kegytárgyak, szobrocs-
kák, valamint ajándék- és dísztárgyak.

9 Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok, DVD-k, számítástechnikai adathordozók; számító-
gépi programok.

14 Nemesfémbõl készült vagy ezekkel bevont kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.

16 Könyvek, újságok, folyóiratok, ismertetõ füzetek, prospek-
tusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, poszterek, nap-
tárak, szentképek és egyéb kiadványok; fényképek; kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak papírmaséból
vagy kartonból; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel).

19 Kõbõl vagy márványból készült kegytárgyak, szobrocskák,
valamint ajándék- és dísztárgyak.

20 Fából, gipszbõl, viaszból vagy mûanyagból készült kegytár-
gyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.

21 Üvegbõl, porcelánból vagy kerámiából készült kegytár-
gyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.

25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

28 Játékok és játékszerek; játékkártyák; sportcikkek; kará-
csonyfadíszek.

30 Tea; sütõipari termékek, száraztészták; méz, méhészeti ter-
mékek emberi fogyasztásra; fûszerek, fûszerkeverékek, szárított
fûszernövények.

31 Kertészeti termékek és magok; friss gyümölcsök és zöldsé-
gek; élõ növények és virágok.

32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alko-
holmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.

33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszesitalok.

41 Oktatás; szakképzés; óvodák; diákotthonok; ifjúsági tábo-
rok; ifjúsági sportversenyek; oktatási vagy kulturális célú verse-
nyek szervezése; alkotómûhelyek; elõadások és kollokviumok
szervezése; tanfolyamok, szemináriumok, szimpóziumok, konfe-
renciák szervezése és tartása; kulturális, nevelési és oktatási célú
kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások; filmvetítések, vi-
deofilm vetítések, hangversenyek, színházi és pantomim elõadá-
sok szervezése és tartása; könyvek, folyóiratok, egyéb nyomtat-
ványok, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k és audiovizuális eszközök
kiadása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; on-line elérhe-
tõ elektronikus publikációk.

43 Szociális otthonok, nyugdíjas otthonok, bölcsõdék, nevelõ-
otthonok, menhelyek, hajléktalan melegedõk, ingyenkonyhák
fenntartása; éttermek, kávéházak, büfék; vendéglátás; ideiglenes
szállásadás; rendezvényekhez termek és helyiségek bérbeadása.

(111) 191.614 (151) 2007.11.05.
(210) M 05 00363 (220) 2005.01.25.
(732) Piarista Rend (Kegyes Tanítórend) Magyar Tartománya

Szerzetesrend, Budapest (HU)

(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PIARISTA

M11

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 1. szám I. kötet, 2008.01.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(511) 9 Hanglemezek, mûsoros kazetták, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok, DVD-k; számítástechnikai adathordozók; számító-
gépi programok.

16 Könyvek, újságok, folyóiratok, ismertetõ füzetek, prospek-
tusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, poszterek, nap-
tárak, szentképek és egyéb kiadványok; fényképek; ceruzák; tol-
lak; kegytárgyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak
papírmaséból vagy kartonból; tanítási és oktatási anyagok (készü-
lékek kivételével).

25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

28 Játékok és játékszerek; játékkártyák; sportcikkek; kará-
csonyfadíszek.

32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alko-
holmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.

33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszesitalok.

41 Oktatás; szakképzés; diákotthonok; óvodák; ifjúsági tábo-
rok; ifjúsági sportversenyek; oktatási vagy kulturális célú verse-
nyek szervezése; alkotómûhelyek; elõadások és kollokviumok
szervezése; tanfolyamok, szemináriumok, szimpóziumok, konfe-
renciák szervezése és tartása; kulturális nevelési és oktatási célú
kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások; filmvetítések, vi-
deofilm vetítések, hangversenyek, színházi és pantomim elõadá-
sok szervezése és tartása; könyvek, folyóiratok, egyéb nyomtat-
ványok, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k és audiovizuális eszközök
kiadása; elektronikus desktop kiadói tevékenységek; on-line elér-
hetõ elektronikus publikációk.

43 Éttermek, kávéházak, büfék; vendéglátás; ideiglenes szál-
lásadás; rendezvényekhez termek és helyiségek bérbeadása; szo-
ciális otthonok, nyugdíjas otthonok, bölcsõdék, nevelõotthonok,
menhelyek, hajléktalan melegedõk, ingyenkonyhák fenntartása.

45 Vallási szolgáltatások; egyesületi és közösségi szolgáltatá-
sok; jótékonysági, szociális és segélyezési szolgáltatások szerve-
zése és nyújtása; családsegítõ szolgáltatások; tanácsadás idõsek,
betegek, menekültek, testi és szellemi fogyatékosok részére; me-
nekültek és természeti katasztrófától sújtottak segélyezése és
ellátása; mozgássérültek és elhagyott gyermekek segítése és ellá-
tása.

(111) 191.615 (151) 2007.11.05.
(210) M 04 03407 (220) 2004.08.09.
(732) Béla Borászati Kft., Imrehegy (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 191.616 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 00518 (220) 2006.02.14.
(732) St. Andrea Kft., Egerszalók (HU)

(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) áldás
(511) 33 Gyümölcs tartalmú alkoholos italok; alkoholos esszenciák;

almaborok; borok; szeszes italok; égetett szeszesitalok; aperiti-
fek; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és likõrök).

(111) 191.617 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03012 (220) 2006.09.08.
(732) MALINI Ingatlanforgalmazó és Üzemeltetõ Kft.,

Budapest (HU)

(541) BIOCAPIT
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

(111) 191.648 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 01463 (220) 2006.04.27.
(732) Seres Sándor, Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Fûtõberendezés.

(111) 191.649 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03504 (220) 2006.10.26.
(732) Li Zong Zhao, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati-, lábbeli termékek.

(111) 191.650 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03511 (220) 2006.10.26.
(732) Smart-Sector Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Komáromi Ádám, Komáromi Ádám Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek.

(111) 191.651 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03512 (220) 2006.10.26.
(732) HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o., Zlín (CZ)

(300) 438295 2006.06.14. CZ
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Klasszikus és automata mosógépek, mosogatógépek, facsa-
varógépek, 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 elválasztá-
sára szolgáló készülékek) és gyümölcsfacsarók, elektromos kávé-
darálók, húsdarálók, elektromos aprítógépek élelmiszerekhez,
porszívók és szõnyegtisztítók, elektromos konzervnyitók.
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8 Hajsütõvasak és tartóshullám készítõ eszközök, nem elekt-
romos konzervnyitók.

9 Barométerek; hõmérõk; elektromos vasalók, ideértve a gõ-
zölõs 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, kály-
hák szilárd tüzelõanyagokhoz, elektromos kávéfõzõk, eszpresszó
kávéfõzõk, azonnali adagolóeszközök forró vízhez, nagysebessé-
gû elektromos vízforralók, ventillációs és légkondicionáló beren-
dezés, eszközök levegõelõkészítésre helyiségekben, mint például
szûrõberendezések, párásítók és párátlanítók, páraelszívó készü-
lékek, elektromos és gáz melegítõ berendezés, ideértve a vízforra-
lókat, radiátorokat gázmelegítõket, elektromos fûtõtesteket, infra
melegítõket és konvektorokat, elektromos és gáz vízmelegítõket,
szûrõk páraelszívókhoz, víz-akkumulátorok, kazánok, hajszárí-
tók.

16 Papír szûrõk porszívókhoz, papír szûrõk kávéfõzõgépek-
hez.

21 Kis háztartási eszközök és hordozható edények háztartási és
konyhai célokra, kézi darálók, keverõgépek, dagasztók, aprítógé-
pek, serpenyõk, edények, nyeles serpenyõk, vízforralók, eszkö-
zök kávéfõzéshez és kávéiváshoz, fõzéshez használt grillezõ tûk
és grillrácsok, elektromos fogkefék.

35 Piackutatás és vizsgálat, üzleti ügyek közvetítése elektroni-
kus berendezések és ezzel kapcsolatos áruk elõállítása, értékesíté-
se és promóciója területén, konzultáció üzleti szervezési kérdé-
sekben, értékesítési hálózatok kialakítása és mûködtetése keres-
kedelmi kiállítások és vásárok szervezése.

(111) 191.652 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03513 (220) 2006.10.26.
(732) HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o., Zlín (CZ)

(300) 438294 2006.06.14. CZ
(740) 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, továbbí-
tására, feldolgozására és tárolására szolgáló eszközök, valamint
ezek kölcsönös kombinációja, PC, notebookok(hordozható szá-
mítógépek) monitorok, printerek (nyomtatók), PC-perifériák és
kiegészítõk; videó rendszerek; csatlakoztatásra szolgáló kábelek
és hosszabbítók, irodai eszközök – telefon és fax készülékek, má-
solók, számológépek; mobiltelefonok és kiegészítõk; elemek, ak-
kumulátorok; akkumulátortöltõk, tápforrások (tápegységek);
fényképezõgépek és mozgókép kamerák, digitális fényképezõgé-
pek, ideértve a tároló memóriakártyákat; adathordozó memóriák,
tároló memóriakártyák, rádiók, rádiók ideértve a DAB vevõké-
szülékeket, rádióállomások – adók, Hi-Fi szetek ideértve a rész-
egységeket – hangszórók, mikrofonok, fejbeszélõk (headsetek),
konverterek, erõsítõk; mikrorendszerek; minirendszerek; rádiós
magnetofonok; tv-szetek, ideértve az antennákat, mûholdakat,
távvezérlõket; hordozható és személyi vevõkészülékeket és leját-
szók, elektronikus ébresztõórák; rádió ébresztõórák; autórádiók
és hangszórók; személyi és mobil navigátorok; hangrögzítõk/kép-
rögzítõk - audió kazetták, DVD-hordozók, CD-hordozók; házi-
mozi szetek és házimozi szetek egyéni komponensei; elektroni-
kus 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 készülé-
kek, különösen mobiltelefonok, notebookok(hordozható számító-
gépek) és fényképezõgépek számára.

35 Marketing, piackutatás és vizsgálat, üzleti ügyek közvetíté-
se elektronikus berendezések és ezzel kapcsolatos áruk elõállítá-
sa, értékesítése és promóciója területén, konzultáció üzeleti szer-
vezési kérdésekben, értékesítési hálózatok kialakítása és mûköd-
tetése, kereskedelmi kiállítások és vásárok szervezése.

39 Áruk és termékek csomagolása, csomagküldõ szolgálat,
áruszállítás gépkocsival.

(111) 191.653 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03514 (220) 2006.10.26.
(732) 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, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szer-
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; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 191.654 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03518 (220) 2006.10.26.
(732) DIÓ ÉTTEREM Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár (szolgáltatások); gyorséttermek; helyfoglalás panzi-
ókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;
kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjas ottho-
nok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynöksé-
gek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, aszta-
lok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítá-
sa; turistaházak; vendéglátóipar.

(111) 191.655 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03522 (220) 2006.10.26.
(732) Jakab István, Fót (HU)

(740) dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Kombuflavonoid
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 191.656 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03523 (220) 2006.10.26.
(732) VICTOFON Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Hallókészülékek nagyothallók részére.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások.

(111) 191.657 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03524 (220) 2006.10.26.
(732) 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 növekedés serkentõ készítmények vagy
spray-k.

(111) 191.658 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03218 (220) 2006.08.24.
(732) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, ke-
reskedelmi 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 mûsza-
ki vizsgálata, mûszaki szakértõi tevékenység, minõség ellenõr-
zés, szakvélemény, szakértelem (know-how) adása.

(111) 191.659 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03222 (220) 2006.08.24.
(732) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Gépjármûvek cserealkatrészei.
35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, ke-
reskedelmi 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 bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, raktározás, táro-
lás, szállítmányozás, jármûkölcsönzés, mentési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás, gépkocsi motorok kezelése, políro-
zás, csiszolás, festés.
41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás, gépjármûvek mûsza-
ki vizsgálata, mûszaki szakértõi tevékenység, minõségellenõrzés,
szakvélemény, szakértelem (know-how) adása.

(111) 191.660 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03221 (220) 2006.08.24.
(732) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)

(541) AUTOMATRIX
(511) 35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, ke-

reskedelmi 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 bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, raktározás, táro-
lás, szállítmányozás, jármûkölcsönzés, mentési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás, gépkocsi motorok kezelése, políro-
zás, csiszolás, festés.
41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás, gépjármûvek mûsza-
ki vizsgálata, mûszaki szakértõi tevékenység, minõségellenõrzés,
szakvélemény, szakértelem (know-how) adása.

(111) 191.661 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03220 (220) 2006.08.24.
(732) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)
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(541) WELLMANAGER
(511) 9 Számítógépes programok.

16 Számítógépes kézikönyvek, nyomtatott publikációk, pros-
pektusok, brosúrák, vékony fûzött könyvek.

35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, ke-
reskedelmi 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 bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz.

41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás, gépjármûvek mûsza-
ki vizsgálata, mûszaki szakértõi tevékenység, minõség ellenõr-
zés, szakvélemény, szakértelem (know-how) adása.

(111) 191.662 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03219 (220) 2006.08.24.
(732) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Tisztító, fényesítõ, súroló és csiszolószerek; autokozmetikai
cikkek.

4 Szintetikus és ásványi motorolajak, ipari olajak, kenõanya-
gok, kenõzsírok, kenõolajak.

12 Gépjármûvek cserealkatrészei.

35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, ke-
reskedelmi 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 bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, raktározás, táro-
lás, szállítmányozás, jármûkölcsönzés, mentési szolgáltatások.

40 Anyagmegmunkálás, gépkocsi motorok kezelése, políro-
zás, csiszolás, festés.

41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.

(111) 191.663 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03234 (220) 2006.09.29.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(111) 191.664 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03238 (220) 2006.09.29.
(732) Weller András, Badacsonytomaj (HU)

(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

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

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 191.665 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03235 (220) 2006.09.29.
(732) Danubia Mohács Zrt., Mohács (HU)

(546)

(511) 20 Asztalok; asztalok fémbõl; bútorok; fotelek-karszékek; író-
asztalok; karosszékek; padok; székek fémbõl; székek.
35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletrõl; kereskedelmi vagy
reklám célú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcé-
lú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; televíziós
reklámozás; árubemutatás; áruminták terjesztése.

(111) 191.666 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03237 (220) 2006.09.29.
(732) INFOGROUP 2000 Bt., Sopron (HU)

(546)

(511) 35 Online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós
reklámozás; televíziós reklámozás; reklámozás; kereskedelmi
ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

(111) 191.667 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03833 (220) 2006.09.29.
(732) Danubia Mohács Zrt., Mohács (HU)

(546)

(511) 20 Asztalok; asztalok fémbõl; bútorok; fotelek-karszékek; író-
asztalok; karosszékek; padok; székek fémbõl; székek.
35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletrõl; kereskedelmi vagy
reklám célú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcé-
lú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; televíziós
reklámozás; árubemutatás; áruminták terjesztése.

(111) 191.670 (151) 2007.11.07.
(210) M 04 00505 (220) 2004.02.05.
(732) Clifton, Mark Jeremy, Budapest (HU)

(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

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

lásadás.
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(111) 191.678 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 00092 (220) 2006.01.10.
(732) M & C Marketing Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Mágneses adathordozók; valamennyi számítógép program
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; papíripa-
ri 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 be-
lüli díszítés reklám anyagokkal; kereskedelmi ügyletek, kereske-
delmi adminisztráció; irodai munkák.

(111) 191.679 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04213 (220) 2006.12.22.
(732) MONA HUNGARY Élelmiszer Gyártó és Forgalmazó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Kardi Judit, Dr. Kardi Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.680 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04019 (220) 2006.12.08.
(732) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó

Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(111) 191.681 (151) 2007.11.15.
(210) M 07 00773 (220) 2006.05.19.
(732) dr. Ésik Olga, Pécs (HU);

Váczy György Alapítvány, Zsombó (HU)

(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 44 Alkoholbetegek elvonókezelése, aromaterápiás szolgáltatá-
sok, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, fi-
zi(k)oterápia, orvosi szolgáltatások.

(111) 191.682 (151) 2007.11.15.
(210) M 05 01702 (220) 2005.05.13.
(732) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Pendimetalin
(511) 1 Algák(trágyák); foszfátok; gabonaüszög elleni vegyi termé-

kek; hormonok gyümölcsök érésének elõsegítésére; humuszos
fejtrágya; karbonil növényvédelmi használatra; kálium; kertésze-
ti vegyi termékek a gombaölõ, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölõ
szerek kivételével; lombtalanítók; mezõgazdasági vegyi termé-
kek kivéve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ sze-
reket; 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 ter-
mékek; vegyi adalékanyagok gombaölõ szerekhez; vegyi adalék-
anyagok rovarirtó szerekhez; vetõmag tartósítószerek; virágok
tartósítására szolgáló termékek.

5 Algicidek; atkairtó szerek; dohánykivonatok(rovarirtó sze-
rek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölõ
szerek, fungicidek; gyomirtó szerek(herbicidek); korhadást oko-
zó gombák elleni készítmények; lárvairtó szerek; meztelen csigák
irtására szolgáló szerek; mérgek; parazitaölõ készítmények; para-
zitaölõ szerek; patkánymérgek; peronoszpóra/lisztharmat kezelé-
sére szolgáló vegyi termékek; peszticidek(kártevõirtó szerek); ro-
varirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölõszerek; rovarri-
asztók; szõlõ betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek;
talajfertõtlenítõ készítmények.

(111) 191.683 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04211 (220) 2006.12.22.
(732) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Flóhr Balázs, Budapest

(541) Tomi. A szóda erejével.
(511) 1 Vízlágyító készítmények.

3 Mosószerek, fehérítõszerek; egyéb, mosásra szolgáló anya-
gok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok;
edénymosószerek; gépi mosogatószer; vízkõ-eltávolító készítmé-
nyek háztartási használatra.

5 Fertõtlenítõszerek; fertõtlenítõ készítmények.
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(111) 191.684 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04015 (220) 2006.12.08.
(732) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó

Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(111) 191.685 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04215 (220) 2006.12.22.
(732) CONLET Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Kft.,

Kecskemét (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 191.686 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 01760 (220) 2006.05.19.
(732) 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; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; újságok, üdvözlõkártyák, zászlók, zacskók csomago-
lására tárgymutatók, transzparensek, prospektusok, sablonok,
sokszorosító papírok, noteszek, nyomtatványok, öntapadó cím-
kék, papíráruk, pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek, ma-
gazinok, naptárak, írószerek, írótollak, dossziék, értesítések for-
manyomtatványok, földrajzi térképek, grafikai nyomtatók, albu-
mok, ceruzák, címkék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; eszmecserék, élõ elõadások bemutatása, klub-
szolgáltatások, konferenciák, könyvkiadás, szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása, szórakoztatási tárgyú információk, szövegek ki-
adása filmgyártás, könyvkiadás, rádiós szórakoztatás, show-mû-
sorok, televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás.

(111) 191.687 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04214 (220) 2006.12.22.
(732) Malatinszky Csaba, Budapest (HU)

(740) dr. Kisfaludy Péter ügyvéd, Cegléd

(541) PINOT BLEU
(511) 33 Bor.

(111) 191.689 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04021 (220) 2006.12.08.
(732) Standomix Color Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Vízkõoldó, vízkõoldó készülékekhez, szerves vízkõoldó,
zsíroldóextra zsíroldó koncentrátum, autóbelsõ-tisztító, érintés

nélküli tisztító, alkatrészmosó, bevonateltávolító, enzimes kárpit-
tisztító, enzimes háztartási tisztító, enzimes padlótisztító, enzim
liquid, enzimpor, BAC kárpittisztító, BAC lefolyótisztító, BAC
padlótisztító, BAC szennyvízkezelõ, BAC szanitertisztító, állat-
tartók tisztítószere, éttermek tisztítószere, szállodák tisztítószere,
háztartásigép-tisztító, oktatási intézmények tisztítószere, családi
tisztítószer.

(111) 191.690 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04219 (220) 2006.12.22.
(732) 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-, ellenõr-

zõ (felügyeleti) és oktató berendezések és felszerelések
(amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és ada-
tok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szol-
gáló készülékek; olvasható adathordozó berendezés, nevezetesen
mágneses, elektromos és optikai adathordozós hang, kép és ada-
tok felvételére, elõállítására, továbbítására és feldolgozására; au-
tomata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek.

16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételé-
vel).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adatok és információk
összeállítása, rendszerezése és gazdasági elemzése számítógép
adatbázisban; távközlési és adat átviteli berendezések kiskereske-
delme; mûsorszórási és továbbítási jogok kereskedelme.

36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

38 Távközlés; távközlési berendezések, különösen rádiók és te-
levíziók mûködtetése és kölcsönzése, hírek és információk gyûj-
tése és elõkészítése; adatok gyûjtése és elõkészítése, nevezetesen
adattovábbítás számítógépes hálózat segítségével, a számítógé-
pes hálózatba való belépés biztosítása.

42 Számítógépes programozás; adatbázisok fejlesztése, alkal-
mazása és karbantartása; adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások,
nevezetesen képviselet és az adatbázisba belépési idõ lízingelése;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek kölcsönzési szol-
gáltatása; mûszaki tervek, tanulmányok készítése és tervezési
szolgáltatások a távközlési berendezések vonatkozásában, vala-
mint tervezési szolgáltatások; ipari elemzési és kutatási szolgálta-
tások; adattovábbítási jogok feldolgozása.

(111) 191.691 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04223 (220) 2006.12.22.
(732) Invest-Holding Plussz Kft., Imrehegy (HU)

(740) Martron Róbert, Budapest

(541) KASMÍR
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-

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

33 Alkoholtaltartalmú italok (a sörök kivételével).

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

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

(111) 191.692 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 00206 (220) 2006.01.23.
(732) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
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(546)

(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 Bõr termékek.

20 Fa, nád, gyékény, fûzfavesszõ, csont, szaru termékek.

21 Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra (nem ne-
mesfémbõl 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 szál-
lásadás.

(111) 191.693 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04220 (220) 2006.12.22.
(732) 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-, ellenõr-

zõ (felügyeleti) és oktató berendezések és felszerelések
(amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és ada-
tok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szol-
gáló készülékek; olvasható adathordozó berendezés, nevezetesen
mágneses, elektromos és optikai adathordozós hang, kép és ada-
tok felvételére, elõállítására, továbbítására és feldolgozására; au-
tomata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek.

16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételé-
vel).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adatok és információk
összeállítása, rendszerezése és gazdasági elemzése számítógép
adatbázisban; távközlési és adat átviteli berendezések kiskereske-
delme; mûsorszórási és továbbítási jogok kereskedelme.

36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

38 Távközlés; távközlési berendezések, különösen rádiók és te-
levíziók mûködtetése és kölcsönzése, hírek és információk gyûj-
tése és elõkészítése; adatok gyûjtése és elõkészítése, nevezetesen

adattovábbítás számítógépes hálózat segítségével, a számítógé-
pes hálózatba való belépés biztosítása.

42 Számítógépes programozás; adatbázisok fejlesztése, alkal-
mazása és karbantartása; adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások,
nevezetesen képviselet és az adatbázisba belépési idõ lízingelése;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek kölcsönzési szol-
gáltatása; mûszaki tervek, tanulmányok készítése és tervezési
szolgáltatások a távközlési berendezések vonatkozásában, vala-
mint tervezési szolgáltatások; ipari elemzési és kutatási szolgálta-
tások; adattovábbítási jogok feldolgozása.

(111) 191.694 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 01763 (220) 2006.05.19.
(732) dr. Ésik Olga, Pécs (HU);

Váczy György Alapítvány, Zsombó (HU)

(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 44 Alkoholbetegek elvonókezelése, aromaterápiás szolgáltatá-
sok, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, fi-
zi(k)oterápia, orvosi szolgáltatások.

(111) 191.695 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 03855 (220) 2006.11.24.
(732) 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

bõrápoló készítmények.

(111) 191.696 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04221 (220) 2006.12.22.
(732) 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-, ellenõr-

zõ (felügyeleti) és oktató berendezések és felszerelések
(amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és ada-
tok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szol-
gáló készülékek; olvasható adathordozó berendezés, nevezetesen
mágneses, elektromos és optikai adathordozós hang, kép és ada-
tok felvételére, elõállítására, továbbítására és feldolgozására; au-
tomata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek.

16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételé-
vel).
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adatok és információk
összeállítása, rendszerezése és gazdasági elemzése számítógép
adatbázisban; távközlési és adat átviteli berendezések kiskereske-
delme; mûsorszórási és továbbítási jogok kereskedelme.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; távközlési berendezések, különösen rádiók és te-
levíziók mûködtetése és kölcsönzése, hírek és információk gyûj-
tése és elõkészítése; adatok gyûjtése és elõkészítése, nevezetesen
adattovábbítás számítógépes hálózat segítségével, a számítógé-
pes hálózatba való belépés biztosítása.
42 Számítógépes programozás; adatbázisok fejlesztése, alkal-
mazása és karbantartása; adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások,
nevezetesen képviselet és az adatbázisba belépési idõ lízingelése;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek kölcsönzési szol-
gáltatása; mûszaki tervek, tanulmányok készítése és tervezési
szolgáltatások a távközlési berendezések vonatkozásában, vala-
mint tervezési szolgáltatások; ipari elemzési és kutatási szolgálta-
tások; adattovábbítási jogok feldolgozása.

(111) 191.697 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04012 (220) 2006.12.08.
(732) Ye Ting Yong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, cipõ.

(111) 191.698 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04018 (220) 2006.12.08.
(732) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó

Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(111) 191.699 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04013 (220) 2006.12.08.
(732) Ye Ting Rong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, cipõ.

(111) 191.700 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04222 (220) 2006.12.22.
(732) 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.

(111) 191.701 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04017 (220) 2006.12.08.
(732) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó

Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(111) 191.702 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04022 (220) 2006.12.08.
(732) 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 rendellenessé-

gek kezelésére.

(111) 191.703 (151) 2007.11.15.
(210) M 06 04212 (220) 2006.12.22.
(732) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Flóhr Balázs, Budapest

(541) A szóda erejével.
(511) 1 Vízlágyító készítmények.

3 Mosószerek, fehérítõszerek; egyéb, mosásra szolgáló anya-
gok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok;
edénymosó szerek; gépi mosogatószer; vízkõ-eltávolító készít-
mények háztartási használatra.

5 Fertõtlenítõszerek; fertõtlenítõkészítmények.

(111) 191.706 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03348 (220) 2006.10.11.
(732) Zhang Ying, Budapest (HU)

(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(541) MEDD
(511) 25 Ruha, lábbeli.

(111) 191.708 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03257 (220) 2006.10.02.
(732) 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; alkohol-
mentes tejes italok (fõként tejet tartalmazó); kefir; tejszín; krém-
sajt, 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.

(111) 191.709 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03075 (220) 2006.09.14.
(732) Ablon Kft., Budapest (HU)

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

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 191.711 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03349 (220) 2006.10.11.
(732) Szarka Tamás, Galanta (SK)

(740) dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.712 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03663 (220) 2006.11.08.
(732) SANOFI AVENTIS, Paris (FR)

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

(541) MELOXIWIN
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 191.713 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03346 (220) 2006.10.11.
(732) Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

(541) Kamra Java
(511) 29 Húsok, húskészítmények, étkezési olajok és zsírok.

(111) 191.716 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03078 (220) 2006.09.14.
(732) 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; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

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

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

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

(111) 191.717 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03297 (220) 2006.10.05.
(732) dr. Csikesz Tamás, Budapest (HU)

(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(111) 191.719 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03392 (220) 2006.10.16.
(732) Salamon Kft., Újfehértó (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(111) 191.720 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03492 (220) 2006.10.25.
(732) TELETÁL Plusz Bt., Dunakeszi (HU)

(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TELETÁL ÉTELFUTÁR MAGAZIN
(511) 16 Folyóiratok, magazinok, újságok.

(111) 191.721 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03661 (220) 2006.11.08.
(732) GKI Gazdaságkutató Zrt., Budapest (HU)

(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák, különösen adatkutatás számítógép fáj-
lokban (mások számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetési hely
kölcsönzése, információk számítógépes adatbázisokba való ren-
dezése információknak számítógépes adatbázisokba való szer-
kesztése, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, pi-
ackutatás, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás,
sajtófigyelés, szövegfeldolgozás.

38 Távközlés, különösen elektronikus hirdetõtábla szolgálta-
tás, elektronikus levelezés, e-mail, üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével, üzenetek küldése, sms, tudakozók,
információs szolgáltatások.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, ipari elemzõ és ku-
tató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver terve-
zés és fejlesztés, különösen adatok vagy dokumentumok átalakí-
tása fizikai médiumból elektronikus médiumba, számítógép prog-
ramok adatainak és egyéb adatok átalakítása, számítógépes ada-
tok helyreállítása, számítógépprogramok kidolgozása, webolda-
lak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 191.723 (151) 2007.11.19.
(210) M 07 02227 (220) 2007.06.14.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DOCATEN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.724 (151) 2007.11.19.
(210) M 07 02224 (220) 2007.06.14.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DAVAPAMID
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.725 (151) 2007.11.19.
(210) M 07 02225 (220) 2007.06.14.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) ZYDAZIN
(511) 5 Gyógszerkészítmények.

(111) 191.726 (151) 2007.11.19.
(210) M 07 02228 (220) 2007.06.14.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) SPIRALDA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.727 (151) 2007.11.19.
(210) M 07 02229 (220) 2007.06.14.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) KELUTON
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.728 (151) 2007.11.19.
(210) M 07 02226 (220) 2007.06.14.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) SILDELON
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.729 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03133 (220) 2006.09.19.
(732) Korda Filmstúdió Kft., Budapest (HU)

(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser
és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.

38 Távközlés, különösképpen televíziós mûsorszórás, üzene-
tek és képek továbbítása.

41 Filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése;
hangstúdiók; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítá-
sok szervezése; mozifilmek kölcsönzése; rádió- és televízióprog-
ramok készítése; showmûsorok szervezése (impresszárió szolgál-
tatások); szinkronizálások; díszletek kölcsönzése; videofilm
gyártások, valamint szórakoztatás.

(111) 191.730 (151) 2007.11.19.
(210) M 07 00657 (220) 2007.02.26.
(732) Unico-Invest Kft., Veszprém (HU)
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(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 191.732 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03130 (220) 2006.09.19.
(732) TV Products Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 28 Sport-, torna-, testnevelési- és játékszerek, játékok; eszkö-
zök, berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek la-
zításához; beleértve a kéz- és más testrész izomerejének ellenállá-
sával mûködõ tornaszalagokat, öveket, minden sport- és tornafel-
szerelés, testnevelési és sportcikk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tá-
jékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékozta-
tás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szol-
gáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megren-
delési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és szá-
mítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányí-
tása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások foga-
dását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes
adatbázis segítségével; eladásösztönzés és hirdetések tervezése;
üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promociós szolgáltatá-
sok, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számítógé-
pes és média hálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításá-
val kapcsolatos adminisztráció.

(111) 191.733 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 02738 (220) 2006.08.10.
(732) FRUZSI Kkt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 191.735 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 02627 (220) 2006.07.28.
(732) 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.

(111) 191.736 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03371 (220) 2006.10.13.
(732) Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)

(541) VIT-A-DAY
(511) 5 Cukrászati gyógytermékek, diétás élelmiszerek gyógyászati

használatra, diétás italok gyógyászati használatra, emésztést elõ-
segítõ szerek gyógyászati használatra, erõsítõ szerek (gyógysze-
rek), gyógycukor, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyitalok,
gyógyteák pasztillák gyógyszerészeti használatra, rágógumi gyó-
gyászati használatra, vitaminkészítmények.

(111) 191.737 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03378 (220) 2006.10.13.
(732) Lin Ben, Budapest (HU)

(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(541) ANOLI-BENNY
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, ruhanemû, sportcipõ.

(111) 191.738 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 02435 (220) 2006.07.17.
(732) 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; panzi-

ók; szállásügynökségek; szállodai szolgáltatások; vendéglátó-
ipar.

(111) 191.739 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 02615 (220) 1998.05.28.
(732) SER Systeme AG, Neustadt/Wied (DE)

(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Takács Zoltán, Budapest

(541) SER
(511) 9 Számítógép szoftverek, beleértve elektronikus adatfeldol-

gozó programok és adatbázisok; adatfeldolgozó programokat és
adatbázisokat tartalmazó olvasható adathordozó berendezések.

16 Felhasználói kézikönyvek számítógépes szoftverekhez, va-
lamint számítógép szoftver dokumentációk.

42 Számítógépes szoftverek, így elektronikus adatfeldolgozó
programok és adatbázisok készítése és karbantartása (tökéletesí-
tése és korszerûsítése); az elektronikus adatfeldolgozás területén
végzett mûszaki szaktanácsadás, szakvélemény és egyéb mûszaki
szolgáltatások biztosítása.

(111) 191.740 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 04055 (220) 2006.12.13.
(732) Eurohand Kereskedelmi és Befektetési Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Bada János jogtanácsos, Budapest

(546)

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

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
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(111) 191.741 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 04059 (220) 2006.12.13.
(732) dr. Rozsos Tamás, Budapest (HU)

(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások - külö-
nösen orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, plasztikai sebészet
szanatóriumok.

(111) 191.742 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 04056 (220) 2006.12.13.
(732) Eurohand Kereskedelmi és Befektetési Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Bada János jogtanácsos, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 191.743 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03933 (220) 2006.12.04.
(732) 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, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 191.744 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03379 (220) 2006.10.13.
(732) CASTROL LIMITED, Swindon, Wiltshire (GB)

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

(541) CASTROL POWER 1
(511) 4 Motorkerékpár kenõanyagok.

(111) 191.745 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 02629 (220) 2006.07.28.
(732) 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.

(111) 191.746 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 04099 (220) 2006.12.15.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)

(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 191.747 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03386 (220) 2006.10.16.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZÖLDSÉGVARÁZS
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; húsleves kon-

centrátumok; húsleves, erõleves; húslevesekhez (táptalajhoz) ké-
szítmények; 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 sze-
rek; 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 élel-
miszerek sütéséhez, fõzéséhez; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(111) 191.748 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 02744 (220) 2006.08.10.
(732) 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 filmteker-

csek, kazetták, lemezek, memóriakészülékes berendezések, bot-
kormányok, programok, szoftver, szalagok, programok elõre fel-
vett játékokra, interaktív multimédiás számítógépes programok,
hardvert és szoftvert magába foglaló virtuális valóságú interaktív
videojátékok.
28 Elektromos játékok játszására szolgáló lábakon álló egysé-
gek, amelyek eltérõek a televíziós és számítógépesektõl; elektro-
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mos játékok játszására használatos asztali egységek amelyek elté-
rõek a televíziós és számítógépesektõl, elemmel mûködõ számító-
gépes játékok melyeknek animációs képernyõjük és hangeffektu-
sai vannak.
41 Nevelési szolgáltatások, nevezetesen online ellátás adatbá-
zison keresztüli számítógépes játékokra; számítógépes játékok
számítógépes hálózaton keresztül történõ elérésre.

(111) 191.749 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 02622 (220) 2006.07.28.
(732) SILVER SUN MARKET Kft., Budapest (HU)

(541) LEMAX
(511) 25 Cipõ, lábbeli és ruházati cikkek.

(111) 191.750 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03381 (220) 2006.10.13.
(732) 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 sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 191.751 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03950 (220) 2006.12.04.
(732) 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.

(111) 191.752 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03139 (220) 2006.09.19.
(732) 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 fogkefe tartozékok, nevezetesen fehérítõ csík.

(111) 191.753 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 04067 (220) 2006.12.13.
(732) 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, fõ-

zõ és sütõzsír, sajt és sajtkészítmények, tehéntúró, tej és tejtermé-
kek, sovány tej, szójatej; tejkészítmények, joghurt, tejföl, túrókré-
mek 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; fûsze-
rek; étkezési jég.
32 Gyümölcsalapú és tejet tartalmazó alkoholmentes italok;
író, joghurt.

(111) 191.754 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 02301 (220) 2006.07.04.
(732) MLADO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyöngyös (HU)

(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 191.755 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03127 (220) 2006.09.19.
(732) Szent László Borlovagrend, Gyõr (HU)

(740) dr. Kovács Kálmán ügyvéd, Gyõr

(546)

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

(111) 191.756 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03134 (220) 2006.09.19.
(732) 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 admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 191.757 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 02438 (220) 2006.07.17.
(732) TIME-X JEANS Kft., Budapest (HU)

(740) Paksi Gabriella, Budapest

(541) NEVARAN
(511) 25 Ruházat, cipõ, kalapáru.

(111) 191.758 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03949 (220) 2006.12.04.
(732) New York Transit, Inc., Hayward, California (US)
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) ROCKET DOG
(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk, kalapáruk.

(111) 191.759 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 04098 (220) 2006.12.15.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)

(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 191.760 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 02626 (220) 2006.07.28.
(732) 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.

(111) 191.761 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03273 (220) 2006.10.03.
(732) PROPHARMATECH Egészségügyi és Mûszaki

Kutató-fejlesztõ Kft., Eger (HU)

(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

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

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; kozmetikai kutatás; ipari
elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és
szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.

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

(111) 191.762 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03372 (220) 2006.10.13.
(732) 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 pa-
razitaölõ szerek kivételével; mezõgazdasági vegyi termékek, ki-
véve a gombaölõ, a gyomirtó a rovarölõ és parazitaölõ szereket;
mûtrágyák; növények növekedését szabályozó készítmények; ta-
lajkondicionáló vegyi termékek.
19 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; kamionos szállí-
tás; szállítási szolgáltatások; áruk csomagolása; áruszállítás.

(111) 191.764 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 02974 (220) 2006.09.05.
(732) FLEXUS CONSULTING Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FLEXUS CONSULTING
(511) 35 Ügyiratok, valamint más iratok és papíron vagy informati-

kai adathordozón lévõ dokumentumok kezelésével, tárolásával és
archiválásával kapcsolatos tanulmányok és szabályzatok készíté-
se, tanácsadás és információs, valamint konzultációs szolgáltatás;
papíron vagy informatikai adathordozón lévõ dokumentumok ré-
szére irattárak kialakításával, létesítésével, dokumentumok irat-
tárba rendezésével, irattárak rendezésével, fenntartásával és kar-
bantartásával, továbbá egyéb irattárolási és irrattározási szolgál-
tatásokkal, és mindezek adminisztrációjával kapcsolatos tanács-
adási, információs és konzultációs szolgáltatás; információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezésével és szerkesztésével
kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs szolgálta-
tás; iratok gépi olvasású informatikai adathordozóra rögzítésével
és számítógépes archiválással kapcsolatos tanácsadási, informá-
ciós 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 táro-
lásával, 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 informáci-
ós valamint konzultációs szolgáltatások; számítógép programok
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 szolgálta-
tás; számítógépprogramok tervezése; számítógépprogramok kor-
szerûsítésével, számítógép-szoftver fenntartással, számítógép-
programok kölcsönzésével kapcsolatos tanácsadási, információs
és konzultációs szolgáltatás; számítógépprogramok sokszorosítá-
sa; számítógép-hardverrel és számítógép programokkal kapcsola-
tos tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatás; rend-
szeranalízis; valamint egyéb számítástechnikai szolgáltatások,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 191.765 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 04065 (220) 2007.02.07.
(732) Digit All Team-DAT Bt., Zalaegerszeg (HU)
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(740) Németh Viktor, Budapest

(541) GOOMI
(511) 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 sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

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

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

(111) 191.766 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03594 (220) 2006.11.03.
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(541) mindig veled
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli-) rádiókészülékek; tele-

fon adókészülékek; rádiótelefon állomások; vevõkészülékek; ál-
lomások (rádiótelefon).

38 Távközlés.

(111) 191.767 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 04068 (220) 2006.12.13.
(732) DHK Hátralékkezelõ és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)

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

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 191.768 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 04088 (220) 2006.12.15.
(732) Szilberport Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

42 Weboldalak alkotása és fenntartása.

(111) 191.769 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03489 (220) 2006.10.25.
(732) Hoang Van Cuong, Budapest (HU)

(541) NSJ
(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 191.770 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03493 (220) 2006.10.25.
(732) Obshchestvo s organichennoy otvetstvennostyu „Mezon

Griz„, Kazan, Republic of Tatarstan (RU)

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

(546)

(511) 33 Vodka.

(111) 191.771 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03655 (220) 2006.11.08.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Ziccer-a nyíregyházi kosárlabdázók hírei
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 191.772 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03393 (220) 2006.10.16.
(732) GARE Kft., Budapest (HU)

(541) HIGHLANDER
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok; tengelykapcsolók és

erõátviteli eszközök; nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági esz-
közök; keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó és szúrófegyverek; borotvák.

(111) 191.773 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03430 (220) 2006.10.18.
(732) Ziment Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Rönky József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Fûtõberendezések felszerelése és javítása, csõvezetékek fel-
szerelések felszerelése és karbantartása.
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(111) 191.774 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03544 (220) 2006.10.27.
(732) BHB Bábolna Kft., Bábolna (HU)

(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

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

(111) 191.775 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03398 (220) 2006.10.16.
(732) 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.

(111) 191.776 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03400 (220) 2006.10.16.
(732) PETVITAL Állategészségügyi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Érd (HU)

(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) KUTYABAJ & MACSKAJAJ
(511) 44 Állatgyógyászati szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatá-

sok; orvosi szolgáltatások; kórházi szolgáltatások; természetgyó-
gyászati szolgáltatások; állatfogászat; plasztikai sebészet állatok
részére; állatok ápolása; beteg állatok ápolási szolgáltatása; klini-
kák; szanatóriumok; fizi(k)oterápia; pszichológusi szolgáltatá-
sok; állatkozmetika; állatmasszázs; higiéniai és szépségápolási
szolgáltatások állatok részére; laboratóriumi megtermékenyítési
szolgáltatások; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások;
gyógyszerészeti tanácsadás; egészségügyi berendezések kölcsön-
zése.

(111) 191.777 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03491 (220) 2006.10.25.
(732) TELETÁL Plusz Bt., Dunakeszi (HU)

(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TELETÁL MAGAZIN
(511) 16 Folyóiratok, magazinok, újságok.

(111) 191.778 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03656 (220) 2006.11.08.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Ziccer
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 191.779 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03654 (220) 2006.11.08.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
35 Reklámozás.

(111) 191.780 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03660 (220) 2006.11.08.
(732) Qi Ying Kft., Budapest (HU)

(541) S. JERRY
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.781 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03071 (220) 2006.09.14.
(732) dr. Bábos János, Tata (HU)

(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

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

lásadás; különösen szállodai szolgáltatások.

(111) 191.782 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03487 (220) 2006.10.25.
(732) 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, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; különösen hangfelvétel hordozók; televíziós
vevõkészülékkel, videó és DVD lejátszó készülékkel, videokazet-
ták; videokamera kazetták; oktatási valamint nyelvoktatási célok-
ra 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, opti-
kai cikkek, optikai készülékek és eszközök, rajzfilmek, animációs
filmek, filmek filmszalagok, szövegszerkesztõgépek, szótárgé-
pek, nyelvoktató gépek; CD-ROM (kompakt) lemezek (audio-vi-
deo); számítógépes programok; internetrõl letölthetõ, és azon
keresztül terjeszthetõ oktató-, tanuló-, nyelvoktató-, és játékprog-
ramok virtuális kiadványok és virtuális oktatási kiadványok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen oktatás, nyelvoktatás; oktatási tanfo-
lyamok, nyelvtanfolyamok szervezése; virtuális könyvkiadás;
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virtuális könyvtár; on-line elérhetõ elektronikus tanfolyamok, ok-
tatási rendszerek, tanítás, tanulás, oktató, nyelvoktató rendszerek;
gyermekoktatás; nyelviskolai szolgáltatások; iskolai, és audio-vi-
zuális, interaktív oktatás; nyelvoktatás; nyelvstúdiók; könyvek,
oktatási könyvek, nyelvkönyvek szerzése; kiadása; elektronikus
on-line könyvek, kiadványok, oktatási nyelvkönyvek; oktatással,
nyelvoktatással kapcsolatos interneten keresztül letölthetõ szol-
gáltatások 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 inter-
aktív, 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 on-line kiadá-
sa, 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 tevé-
kenységekben való felhasználása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés; jogi szolgáltatások; különösen számítógépes rendszerek
tervezése, számítógépprogramok kidolgozása, sokszorosítása,
számítógépprogramok kölcsönzése, interneten való letöltése, le-
töltésre való felkínálása, számítógép szoftver fenntartása, web ol-
dalak alkotása és fenntartása; interneten, weben letölthetõ és azon
keresztül terjeszthetõ számítógépprogramok megalkotása, köl-
csönzése.

(111) 191.783 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03350 (220) 2006.10.11.
(732) 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, készítmé-

nyek az említett termékek elõállítására.

(111) 191.784 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03246 (220) 2006.10.02.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) FUNNY BUNNY
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, keres-

kedelmi adminisztráció.

(111) 191.785 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03490 (220) 2006.10.25.
(732) CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION,

Beijing (CN)

(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi adalékanyagok, motorüzemanyagokhoz; detergens
adalékok benzinhez (gazolinhoz); fagyálló anyagok; motorok de-
karbonizációjára szolgáló vegyi termékek; olajok leválasztására
szolgáló termékek; üzemanyag-megtakarító készítmények; fék-

folyadékok; olajtisztító szerek; szervokormány-folyadékok; fo-
lyadékok sebességváltómûbe; hûtõanyagok jármûmotorokhoz;
folyadékok hidraulikus hálózatokhoz; víztisztító vegyi termékek;
ablaküveg elhomályosodása elleni termékek; ablaküveg elhomá-
lyosodását megelõzõ termékek.

2 Tinktúrák; porfestékek; nyomdafesték; színezékek; korró-
ziógátló készítmények; korróziógátló szalagok; fakonzerváló ter-
mékek; 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); könnyû-
benzin; olajok bõr konzerválására; vágóolajok; folyadékok; mo-
torolaj; zsír fegyverekhez; zsír szíjakhoz; kenõolaj; kenõzsír; ke-
nõanyagok; üzemanyag; ipari viasz; gyertyák; portalanító termé-
kek; olajok szövetekhez.

(111) 191.786 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03299 (220) 2006.10.05.
(732) ELCON Electronic Control Automatizálási és Kereskedelmi

Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Niederfiringer Ágnes, Illés és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9 Ipari mûveletek távirányítására szolgáló elektromos beren-
dezések.

(111) 191.787 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03258 (220) 2006.10.02.
(732) 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 ré-
szei és tartozékai; önkéntelen bélsárürítést szolgáló rendszer katé-
terrel ellátva, gyûrûs ballonnal, tasakkal ellátva és ezek részei és
tartozékai.

(111) 191.788 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03247 (220) 2006.10.02.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) HUNGAROWOOD
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, keres-

kedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

(111) 191.789 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03072 (220) 2006.09.14.
(732) Kozáry József, Zalaegerszeg (HU)
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(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok; illatszerek, illóolajok, haj-
mosószerek; fogkrémek, fémkolloid kozmetikai készítmények,
fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok; tisztí-
tó-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek.

(111) 191.790 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03664 (220) 2006.11.08.
(732) 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); rádió-
frekvenciás azonosító berendezésekhez (RFAB) tartozó címkék,
kártyák és táblák beágyazott mikrochippekkel, integrált áramkö-
rökkel, antennákkal és jeladókkal az adatok felvételére, rögzítésé-
re tárolására, kódolására, aktualizálására és továbbítására; nyom-
tatók; nyomtató egységek a rádiófrekvenciás azonosító berende-
zések (RFAB) adatainak olvasására és írására, valamint a kódolt
memóriakártyák és címkék olvasására a rádiófrekvenciás azono-
sító berendezés (RFAB) komponenseinek felhasználásával; a fent
felsorolt termékek alkalmazásával kapcsolatos számítógépes
szoftverek; a fent felsorolt termékekhez kapcsolódó alkatrészek
és tartozékok.

(111) 191.791 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03300 (220) 2006.10.05.
(732) 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.

(111) 191.792 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03231 (220) 2006.09.28.
(732) BSX Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Komló (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 191.793 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03434 (220) 2006.11.03.
(732) Promo Power Kft., Szentendre (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

A rovat 197 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 185.244, 188.737,
190.677, 190.678, 190.763, 190.876–190.878, 191.211, 191.213,
191.214, 191.499, 191.519, 191.521, 191.522, 191.524, 191.525,
191.527, 191.528, 191.536, 191.538–191.543, 191.545, 191.549–
191.555, 191.557, 191.558, 191.562, 191.574, 191.582–191.587,
191.589–191.602, 191.604–191.617, 191.648–191.667, 191.670,
191.678–191.687, 191.689–191.703, 191.706, 191.708, 191.709,
191.711–191.713, 191.716, 191.717, 191.719–191.721, 191.723–
191.730, 191.732, 191.733, 191.735–191.762, 191.764–191.793
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Védjegyoltalom megszûnése

megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 118.696

(210) M 86 02491
(180) 2007.04.14

(111) 118.740

(210) M 76 01510
(180) 2007.04.24

(111) 118.744

(210) M 76 01568
(180) 2007.03.12

(111) 118.750

(210) M 76 01573
(180) 2007.04.17

(111) 118.753

(210) M 76 01575
(180) 2007.04.12

(111) 118.852

(210) M 77 00117
(180) 2007.04.07

(111) 118.859

(210) M 77 00182
(180) 2007.03.03

(111) 118.959

(210) M 77 00330
(180) 2007.03.29

(111) 118.970

(210) M 77 00401
(180) 2007.04.14

(111) 118.998

(210) M 77 00479
(180) 2007.04.02

(111) 119.026

(210) M 77 00277
(180) 2007.03.28

(111) 119.079

(210) M 77 00578
(180) 2007.04.09

(111) 119.093
(210) M 77 00561
(180) 2007.04.28

(111) 119.116
(210) M 77 00643
(180) 2007.04.28

(111) 119.170
(210) M 77 00676
(180) 2007.04.09

(111) 119.198
(210) M 77 00340
(180) 2007.04.28

(111) 119.542
(210) M 77 00612
(180) 2007.03.28

(111) 119.545
(210) M 77 00615
(180) 2007.03.28

(111) 119.615
(210) M 77 00678
(180) 2007.04.06

(111) 126.424
(210) M 87 00534
(180) 2007.03.09

(111) 126.433
(210) M 87 00574
(180) 2007.03.13

(111) 126.510
(210) M 87 00799
(180) 2007.04.10

(111) 126.514
(210) M 87 00821
(180) 2007.04.15

(111) 126.515
(210) M 87 00822
(180) 2007.04.15

(111) 126.516
(210) M 87 00823
(180) 2007.04.15

(111) 126.517
(210) M 87 00824
(180) 2007.04.15
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(111) 126.537
(210) M 87 00670
(180) 2007.03.30

(111) 126.543
(210) M 87 00857
(180) 2007.04.17

(111) 126.552
(210) M 87 00888
(180) 2007.04.23

(111) 126.613
(210) M 87 00805
(180) 2007.04.13

(111) 126.615
(210) M 87 00818
(180) 2007.04.14

(111) 126.616
(210) M 87 00819
(180) 2007.04.14

(111) 126.622
(210) M 87 00873
(180) 2007.04.21

(111) 126.628
(210) M 87 00928
(180) 2007.04.30

(111) 126.859
(210) M 87 00657
(180) 2007.03.30

(111) 128.898
(210) M 87 00573
(180) 2007.03.13

(111) 143.708
(210) M 97 00850
(180) 2007.03.12

(111) 144.970
(210) M 97 00876
(180) 2007.03.13

(111) 144.972
(210) M 97 00960
(180) 2007.03.20

(111) 144.973
(210) M 97 00961
(180) 2007.03.20

(111) 144.974
(210) M 97 00962
(180) 2007.03.20

(111) 144.975
(210) M 97 01033
(180) 2007.03.26

(111) 145.111
(210) M 97 00798
(180) 2007.03.10

(111) 145.406
(210) M 97 01015
(180) 2007.03.24

(111) 145.556
(210) M 97 01243
(180) 2007.04.10

(111) 145.938
(210) M 97 00952
(180) 2007.03.19

(111) 147.730
(210) M 97 00728
(180) 2007.03.03

(111) 147.804
(210) M 97 01145
(180) 2007.04.02

(111) 147.814
(210) M 97 01426
(180) 2007.04.23

(111) 147.990
(210) M 97 00925
(180) 2007.03.18

(111) 148.764
(210) M 97 01492
(180) 2007.04.28

(111) 148.773
(210) M 97 01294
(180) 2007.04.15

(111) 148.815
(210) M 97 00374
(180) 2007.02.07

(111) 149.016
(210) M 97 01504
(180) 2007.04.29

(111) 149.017
(210) M 97 01503
(180) 2007.04.29

(111) 149.018
(210) M 97 01520
(180) 2007.04.30
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(111) 149.019
(210) M 97 01521
(180) 2007.04.30

(111) 149.022
(210) M 97 01500
(180) 2007.04.28

(111) 149.928
(210) M 97 00530
(180) 2007.02.18

(111) 150.136
(210) M 97 00499
(180) 2007.02.17

(111) 150.140
(210) M 97 00725
(180) 2007.03.03

(111) 150.391
(210) M 97 01515
(180) 2007.04.30

(111) 150.408
(210) M 97 01501
(180) 2007.04.29

(111) 150.410
(210) M 97 01529
(180) 2007.04.30

(111) 150.411
(210) M 97 01522
(180) 2007.04.30

(111) 150.412
(210) M 97 01524
(180) 2007.04.30

(111) 150.421
(210) M 97 01526
(180) 2007.04.30

(111) 150.424
(210) M 97 01523
(180) 2007.04.30

(111) 150.449
(210) M 97 01525
(180) 2007.04.30

(111) 150.451
(210) M 97 01530
(180) 2007.04.30

(111) 150.452
(210) M 97 00715
(180) 2007.03.03

(111) 150.454
(210) M 97 00718
(180) 2007.03.03

(111) 150.460
(210) M 97 00724
(180) 2007.03.03

(111) 150.461
(210) M 97 00726
(180) 2007.03.03

(111) 150.463
(210) M 97 00727
(180) 2007.03.03

(111) 150.465
(210) M 97 01020
(180) 2007.03.24

(111) 150.565
(210) M 97 00729
(180) 2007.03.03

(111) 150.566
(210) M 97 00730
(180) 2007.03.03

(111) 150.567
(210) M 97 00737
(180) 2007.03.04

(111) 150.569
(210) M 97 00740
(180) 2007.03.04

(111) 150.648
(210) M 97 01510
(180) 2007.04.29

(111) 150.650
(210) M 97 01519
(180) 2007.04.30

(111) 150.651
(210) M 97 01518
(180) 2007.04.30

(111) 150.653
(210) M 97 01528
(180) 2007.04.30

(111) 150.901
(210) M 97 01349
(180) 2007.04.17

(111) 150.905
(210) M 97 01249
(180) 2007.04.10
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(111) 150.918
(210) M 97 01324
(180) 2007.04.16

(111) 150.923
(210) M 97 01322
(180) 2007.04.16

(111) 150.925
(210) M 97 01317
(180) 2007.04.16

(111) 150.926
(210) M 97 01332
(180) 2007.04.16

(111) 150.927
(210) M 97 01327
(180) 2007.04.16

(111) 150.928
(210) M 97 01223
(180) 2007.04.09

(111) 150.931
(210) M 97 01325
(180) 2007.04.16

(111) 150.932
(210) M 97 01222
(180) 2007.04.09

(111) 150.933
(210) M 97 01212
(180) 2007.04.08

(111) 150.934
(210) M 97 01299
(180) 2007.04.15

(111) 150.935
(210) M 97 01244
(180) 2007.04.10

(111) 150.937
(210) M 97 01298
(180) 2007.04.15

(111) 150.939
(210) M 97 01221
(180) 2007.04.09

(111) 150.954
(210) M 97 01286
(180) 2007.04.14

(111) 150.956
(210) M 97 01247
(180) 2007.04.10

(111) 150.961
(210) M 97 01245
(180) 2007.04.10

(111) 150.964
(210) M 97 01248
(180) 2007.04.10

(111) 150.969
(210) M 97 01201
(180) 2007.04.08

(111) 150.976
(210) M 97 01288
(180) 2007.04.14

(111) 150.987
(210) M 97 01231
(180) 2007.04.09

(111) 150.990
(210) M 97 01253
(180) 2007.04.10

(111) 150.991
(210) M 97 01293
(180) 2007.04.15

(111) 150.995
(210) M 97 01345
(180) 2007.04.17

(111) 150.996
(210) M 97 01277
(180) 2007.04.14

(111) 150.999
(210) M 97 01270
(180) 2007.04.14

(111) 151.002
(210) M 97 01276
(180) 2007.04.14

(111) 151.003
(210) M 97 01208
(180) 2007.04.08

(111) 151.020
(210) M 97 01240
(180) 2007.04.09

(111) 151.025
(210) M 97 01346
(180) 2007.04.17

(111) 151.227
(210) M 97 01160
(180) 2007.04.04

M33

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 1. szám I. kötet, 2008.01.14.

Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.



(111) 151.284
(210) M 97 01365
(180) 2007.04.18

(111) 151.288
(210) M 97 01367
(180) 2007.04.18

(111) 151.291
(210) M 97 01161
(180) 2007.04.04

(111) 151.293
(210) M 97 01373
(180) 2007.04.18

(111) 151.294
(210) M 97 01374
(180) 2007.04.18

(111) 151.295
(210) M 97 01182
(180) 2007.04.08

(111) 151.298
(210) M 97 01377
(180) 2007.04.18

(111) 151.301
(210) M 97 01379
(180) 2007.04.21

(111) 151.302
(210) M 97 01380
(180) 2007.04.21

(111) 151.303
(210) M 97 01381
(180) 2007.04.21

(111) 151.304
(210) M 97 01384
(180) 2007.04.21

(111) 151.305
(210) M 97 01385
(180) 2007.04.21

(111) 151.306
(210) M 97 01386
(180) 2007.04.21

(111) 151.307
(210) M 97 01183
(180) 2007.04.08

(111) 151.308
(210) M 97 01392
(180) 2007.04.22

(111) 151.312
(210) M 97 01163
(180) 2007.04.04

(111) 151.313
(210) M 97 01250
(180) 2007.04.10

(111) 151.315
(210) M 97 01251
(180) 2007.04.10

(111) 151.319
(210) M 97 01152
(180) 2007.04.03

(111) 151.320
(210) M 97 01265
(180) 2007.04.11

(111) 151.323
(210) M 97 01280
(180) 2007.04.14

(111) 151.325
(210) M 97 01281
(180) 2007.04.14

(111) 151.333
(210) M 97 01424
(180) 2007.04.23

(111) 151.335
(210) M 97 01156
(180) 2007.04.03

(111) 151.339
(210) M 97 01447
(180) 2007.04.24

(111) 151.341
(210) M 97 01487
(180) 2007.04.28

(111) 151.344
(210) M 97 01498
(180) 2007.04.28

(111) 151.355
(210) M 97 01149
(180) 2007.04.02

(111) 151.356
(210) M 97 01198
(180) 2007.04.08

(111) 151.361
(210) M 97 01421
(180) 2007.04.23
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(111) 151.365
(210) M 97 01199
(180) 2007.04.08

(111) 151.368
(210) M 97 01146
(180) 2007.04.02

(111) 151.370
(210) M 97 01141
(180) 2007.04.01

(111) 151.595
(210) M 97 01252
(180) 2007.04.10

(111) 151.597
(210) M 97 01436
(180) 2007.04.24

(111) 151.598
(210) M 97 01437
(180) 2007.04.24

(111) 151.601
(210) M 97 01440
(180) 2007.04.24

(111) 151.602
(210) M 97 01442
(180) 2007.04.24

(111) 151.604
(210) M 97 01444
(180) 2007.04.24

(111) 151.605
(210) M 97 01445
(180) 2007.04.24

(111) 151.606
(210) M 97 01446
(180) 2007.04.24

(111) 151.609
(210) M 97 01452
(180) 2007.04.24

(111) 151.610
(210) M 97 01456
(180) 2007.04.24

(111) 151.638
(210) M 97 01246
(180) 2007.04.10

(111) 151.639
(210) M 97 01320
(180) 2007.04.16

(111) 151.640
(210) M 97 01334
(180) 2007.04.16

(111) 151.641
(210) M 97 01341
(180) 2007.04.17

(111) 151.642
(210) M 97 01342
(180) 2007.04.17

(111) 151.644
(210) M 97 01355
(180) 2007.04.17

(111) 151.663
(210) M 97 01302
(180) 2007.04.15

(111) 151.664
(210) M 97 01303
(180) 2007.04.15

(111) 151.669
(210) M 97 01309
(180) 2007.04.15

(111) 151.671
(210) M 97 01313
(180) 2007.04.16

(111) 151.672
(210) M 97 01312
(180) 2007.04.16

(111) 151.673
(210) M 97 01314
(180) 2007.04.16

(111) 151.674
(210) M 97 01350
(180) 2007.04.17

(111) 151.675
(210) M 97 01351
(180) 2007.04.17

(111) 151.677
(210) M 97 01354
(180) 2007.04.17

(111) 151.678
(210) M 97 01356
(180) 2007.04.17

(111) 151.680
(210) M 97 01362
(180) 2007.04.18
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(111) 151.700
(210) M 97 01336
(180) 2007.04.17

(111) 151.925
(210) M 97 01517
(180) 2007.04.30

(111) 152.662
(210) M 97 01180
(180) 2007.04.08

(111) 152.916
(210) M 97 00849
(180) 2007.03.12

(111) 153.085
(210) M 97 00958
(180) 2007.03.19

(111) 153.128
(210) M 97 00893
(180) 2007.03.14

(111) 153.185
(210) M 97 01226
(180) 2007.04.09

(111) 153.187
(210) M 97 01297
(180) 2007.04.15

(111) 153.482
(210) M 97 01170
(180) 2007.04.07

(111) 153.600
(210) M 97 01335
(180) 2007.04.16

(111) 153.653
(210) M 97 00939
(180) 2007.03.18

(111) 153.795
(210) M 97 01301
(180) 2007.04.15

(111) 153.820
(210) M 97 01234
(180) 2007.04.09

(111) 153.837
(210) M 97 00373
(180) 2007.02.07

(111) 153.838
(210) M 97 00375
(180) 2007.02.07

(111) 153.840
(210) M 97 00882
(180) 2007.03.13

(111) 153.872
(210) M 97 00981
(180) 2007.03.21

(111) 154.193
(210) M 97 00738
(180) 2007.03.04

(111) 154.462
(210) M 97 01181
(180) 2007.04.08

(111) 154.470
(210) M 97 01340
(180) 2007.04.17

(111) 154.475
(210) M 97 01147
(180) 2007.04.02

(111) 154.476
(210) M 97 01154
(180) 2007.04.03

(111) 154.477
(210) M 97 01139
(180) 2007.04.01

(111) 154.518
(210) M 97 00967
(180) 2007.03.20

(111) 154.925
(210) M 97 00838
(180) 2007.03.11

(111) 154.939
(210) M 97 00731
(180) 2007.03.03

(111) 155.126
(210) M 97 00977
(180) 2007.03.20

(111) 155.243
(210) M 97 00934
(180) 2007.03.18

(111) 155.483
(210) M 97 01218
(180) 2007.04.09

(111) 155.571
(210) M 97 01429
(180) 2007.04.23
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(111) 155.573
(210) M 97 01411
(180) 2007.04.22

(111) 155.575
(210) M 97 01370
(180) 2007.04.18

(111) 155.576
(210) M 97 01398
(180) 2007.04.22

(111) 155.578
(210) M 97 01428
(180) 2007.04.23

(111) 155.582
(210) M 97 01490
(180) 2007.04.28

(111) 155.583
(210) M 97 01485
(180) 2007.04.28

(111) 155.585
(210) M 97 01413
(180) 2007.04.23

(111) 155.697
(210) M 97 01466
(180) 2007.04.25

(111) 155.698
(210) M 97 01472
(180) 2007.04.26

(111) 155.700
(210) M 97 01473
(180) 2007.04.26

(111) 155.707
(210) M 97 01464
(180) 2007.04.25

(111) 155.710
(210) M 97 01463
(180) 2007.04.25

(111) 155.711
(210) M 97 01462
(180) 2007.04.25

(111) 155.714
(210) M 97 01465
(180) 2007.04.25

(111) 155.718
(210) M 97 01482
(180) 2007.04.26

(111) 155.890
(210) M 97 01190
(180) 2007.04.08

(111) 157.453
(210) M 97 01432
(180) 2007.04.24

(111) 157.454
(210) M 97 01431
(180) 2007.04.24

(111) 159.398
(210) M 97 01159
(180) 2007.04.03

(111) 159.593
(210) M 97 01264
(180) 2007.04.11

(111) 159.803
(210) M 97 00871
(180) 2007.03.12

(111) 159.998
(210) M 97 01274
(180) 2007.04.14

(111) 160.169
(210) M 97 01453
(180) 2007.04.24

(111) 161.612
(210) M 97 01461
(180) 2007.04.25

(111) 161.614
(210) M 97 01459
(180) 2007.04.25

(111) 161.619
(210) M 97 01239
(180) 2007.04.09

(111) 162.099
(210) M 97 01257
(180) 2007.04.11

(111) 164.497
(210) M 97 01378
(180) 2007.04.18

(111) 170.349
(210) M 97 01328
(180) 2007.04.16

(111) 174.047
(210) M 97 01242
(180) 2007.04.09
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(111) 174.423

(210) M 97 01481
(180) 1997.04.26.

(111) 174.434

(210) M 97 01232
(180) 2007.04.09

A rovat 238 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése

lemondás miatt

(111) 154.714
(732) V. Tabac Dohányipari Rt., Hódmezõvásárhely (HU)

(111) 178.782
(732) EARTH PRODUCTS INC., Carlsbad, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

(111) 172.557
(732) Btech Magyarország Kft., Budapest (HU)

(111) 180.435
(732) Szuper Fashion Divatáru Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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Árujegyzék korlátozása

(111) 175.956
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch, Frankfurt

am Main

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(111) 118.769
(732) IONTECH Kft., Litér (HU)

(111) 119.480
(732) Mary Quant Cosmetics Japan Ltd., Tokió (JP)

(111) 119.481
(732) Mary Quant Cosmetics Japan Ltd., Tokió (JP)

(111) 119.482
(732) Mary Quant Cosmetics Japan Ltd., Tokió (JP)

(111) 119.493
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 119.940
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 119.959
(732) VOLVO Trademark Holding AB, Göteborg (SE)

(111) 119.960
(732) VOLVO Trademark Holding AB, Göteborg (SE)

(111) 120.038
(732) The Christian Science Publishing Society, Boston,

Massachusetts (US)

(111) 120.128
(732) Mikasa Corporation, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, Japán (JP)

(111) 120.318
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

(111) 120.395
(732) Cadbury Limited, Bournville, Birmingham (GB)

(111) 120.724
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC, Peapack,

New Jersey (US)

(111) 122.295
(732) Cognis IP Management GmbH, Düsseldorf (DE)

(111) 126.347
(732) GEO-TIPPTEX Ipari és Kereskedelmi Kft., Tiszaújváros,

Pf:133 (HU)

(111) 126.875
(732) The Gillette Company, Boston, Massachusetts (US)

(111) 127.001
(732) Merisant Company 2 Sarl, Neuchatel (CH)

(111) 127.006
(732) Hybritech Incorporated, San Diego, Kalifornia (US)

(111) 127.252
(732) Netherby Limited, Jersey Channel Islands (GB)

(111) 127.274
(732) Brother Industries, Ltd, Nagoya (JP)

(111) 127.563
(732) INTEGRÁL Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Kiskunfélegyháza (HU)

(111) 127.985
(732) Merck & Co., Inc. (New Jersey állam törvényei szerint mûködõ

cég), Rahway, New Jersey (US)

(111) 128.284
(732) G. D. Searle LLC, New York, NY (US)

(111) 132.082
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 150.137
(732) BÓNA VASKER Kft., Budapest (HU)

(111) 150.490
(732) MAREY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 150.578
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 150.929
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(111) 150.936
(732) Fountainhead Technologies, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ cég), Providence, Rhode Island (US)

(111) 151.024
(732) Magyar Charolais Tenyésztõk Egyesülete, Miskolc (HU)

(111) 151.074
(732) Herendi Majolikagyár Kft., Herend (HU)

(111) 151.144
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 151.166
(732) XINTEX Hungary Kft., Budapest (HU)

(111) 151.170
(732) XINTEX Hungary Kft., Budapest (HU)
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(111) 151.176
(732) XINTEX Hungary Kft., Budapest (HU)

(111) 151.434
(732) A és A Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 151.586
(732) XINTEX Hungary Kft., Budapest (HU)

(111) 151.587
(732) XINTEX Hungary Kft., Budapest (HU)

(111) 151.588
(732) XINTEX Hungary Kft., Budapest (HU)

(111) 151.591
(732) XINTEX Hungary Kft., Budapest (HU)

(111) 151.592
(732) XINTEX Hungary Kft., Budapest (HU)

(111) 151.594
(732) XINTEX Hungary Kft., Budapest (HU)

(111) 151.612
(732) ÚJ VILÁG LAPKIADÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(111) 151.670
(732) HYD Kutató-Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(111) 152.007
(732) ADECOM Kommunikációs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 152.271
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 152.449
(732) Hungary-Wait 97 Kft., Budapest (HU)

(111) 152.520
(732) Nemzeti Akkreditáló Testület, Budapest (HU)

(111) 152.889
(732) SIKER Oktatásszervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltatási Betéti

Társaság, Tiszasziget (HU)

(111) 153.039
(732) BRILLIANT Holding Kft., Budapest (HU)

(111) 153.077
(732) Samsonite Corporation, Denver, Colorado (US)

(111) 153.336
(732) Technotrade Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(111) 153.398
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 153.400
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 153.404
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 153.405
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 153.406
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 153.407
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 153.408
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 153.409
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 153.410
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 153.411
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 153.560
(732) SáGa Foods Rt., Sárvár (HU)

(111) 153.652
(732) V-TRADE Bt., Debrecen (HU)

(111) 153.777
(732) Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 153.948
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 153.949
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 153.950
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 153.951
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 153.994
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 154.047
(732) PRENOR Kertészeti és Parképítõ Kft, Szombathely (HU)

(111) 154.050
(732) PRENOR Kertészeti és Parképítõ Kft, Szombathely (HU)
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(111) 154.085
(732) Saab AB., Linköping (SE)

(111) 154.111
(732) SáGa Foods Rt., Sárvár (HU)

(111) 154.124
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington (US)

(111) 154.188
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 154.306
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 154.311
(732) BIOKOM Kft., Pécs (HU)

(111) 154.363
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 154.460
(732) Ametiszt 2003 Kft., Szombathely (HU)

(111) 154.482
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 154.525
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 154.557
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 154.558
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 154.657
(732) Evyap Sabun Yag Gliserin Samayi ve Ticaret Anonim Sirketi,

Levent, Isztanbul (TR)

(111) 154.671
(732) PT. International Chemical Industry, Jakarta (ID)

(111) 154.697
(732) GMAC LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 154.698
(732) GMAC LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 154.731
(732) Pólya Miklós, Budapest (HU)

(111) 154.741
(732) O’Neill. Inc., (Kalifornia államban bejegyzett cég), Santa Cruz,

Kalifornia (US)

(111) 154.748
(732) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)

(111) 154.750
(732) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)

(111) 154.765
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 154.786
(732) FORNETTI Fagyasztott Pékáru- Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Kecskemét (HU)

(111) 154.821
(732) Mercury Personal Communications (a Mercury Personal

Communications Ltd., USW PCN Inc., MPC 92 Ltd.,
társasága), Borehamwood, Hertfordshire (GB)

(111) 155.071
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 155.094
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 155.101
(732) 3M Company (Delaware államban mûködõ cég), St. Paul,

Minnesota (US)

(111) 155.210
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 155.233
(732) 3M Company (Delaware államban mûködõ cég), St. Paul,

Minnesota (US)

(111) 155.234
(732) Oki Electric Industry Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 155.237
(732) Muzak LLC (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég),

South Carolina (US)

(111) 155.286
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Neenah,

Wisconsin (US)

(111) 155.287
(732) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Nashville, Tennessee (US)

(111) 155.288
(732) G.D. Searle LLC, New York (US)

(111) 155.319
(732) W. Kündig & Cie AG, Zürich (CH)

(111) 155.383
(732) Saliber Kft., Keszthely (HU)

(111) 155.422
(732) PRAKTIKER Bau- und Heimwerkermärkte AG, Kirkel (DE)

(111) 155.444
(732) McNeil Nutritionals, LLC (a Delaware Limited Liability

Company), Fort Washington, Pennsylvania (US)
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(111) 155.535
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 155.659
(732) BERNARD MATTHEWS Plc., Norwich, Norfolk (GB)

(111) 155.752
(732) 3M Company (Delaware államban mûködõ cég), St. Paul,

Minnesota (US)

(111) 155.770
(732) 3M Company (Delaware államban mûködõ cég), St. Paul,

Minnesota (US)

(111) 156.067
(732) KREFTING AS, Haslum (NO)

(111) 156.096
(732) Mikuni Corporation, Tokió (JP)

(111) 156.101
(732) HL Display AB, Skarpnäck (SE)

(111) 156.131
(732) PARKER PEN PRODUCTS, Isleworth, Middlesex (GB)

(111) 156.133
(732) PARKER PEN PRODUCTS, Isleworth, Middlesex (GB)

(111) 156.163
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.194
(732) Microsoft Corporation (Washington államban bejegyzett cég),

Redmond, Washington (US)

(111) 156.278
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 156.502
(732) Biogen Idec MA Inc., Cambridge, Massachusetts (US)

(111) 156.578
(732) FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)

(111) 156.579
(732) FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)

(111) 156.580
(732) FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)

(111) 156.614
(732) Biogen Idec MA Inc., Cambridge, Massachusetts (US)

(111) 156.665
(732) PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)

(111) 156.669
(732) A. Nattermann & Cie. GmbH, Köln 30 (Bocklemünd) (DE)

(111) 156.721
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 156.916
(732) SCHERING-PLOUGH LTD. (Svájc törvényei szerint mûködõ

vállalat), Lucerne (CH)

(111) 156.926
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 156.972
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 156.991
(732) Parker Pen Products, Isleworth, Middlesex (GB)

(111) 157.006
(732) Skeyndor, S.L., Terrassa, Barcelona (ES)

(111) 157.073
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)

(111) 158.034
(732) Pacific Dunlop (Netherlands) B.V., Amsterdam (NL)

(111) 158.126
(732) 3M Company (Delaware államban mûködõ cég), St. Paul,

Minnesota (US)

(111) 158.137
(732) STMICROELECTRONICS, INC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Carrollton, Texas (US)

(111) 158.230
(732) W.R.Grace & Co.-Conn (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Columbia, Maryland (US)

(111) 158.290
(732) MERCK & CO., INC., (New Jersey államban bejegyzett cég),

Whitehouse Station, New Jersey (US)

(111) 158.406
(732) 3M Company (Delaware államban mûködõ cég), St. Paul,

Minnesota (US)

(111) 158.534
(732) NV NUTRICIA, Zoetermeer (NL)

(111) 158.782
(732) Dell Inc., Round Rock, Texas (US)

(111) 158.815
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 158.823
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 158.844
(732) Hobbs Limited, London (GB)
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(111) 158.980
(732) AKA Alföld Koncessziós Autópálya Rt., Budapest (HU)

(111) 159.018
(732) AKA Alföld Koncessziós Autópálya Rt., Budapest (HU)

(111) 159.113
(732) Magyarcom Szolgáltató Kommunikációs Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 159.132
(732) Biogen Idec MA Inc., Cambridge, Massachusetts (US)

(111) 159.337
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)

(111) 159.497
(732) Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

(111) 159.571
(732) The Timken Company, S.W., Canton, Ohio (US)

(111) 159.719
(732) Biogen Idec MA Inc., Cambridge, Massachusetts (US)

(111) 159.813
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 160.059
(732) SHINWA KABUSHIKI KAISHA, TOKIÓ (JP)

(111) 160.179
(732) MERCURIUS HUMAN CONSULTING Szolgáltató és

Tanácsadó Bt., Budapest (HU)

(111) 160.892
(732) MERCK & CO., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),

Whitehouse Station, New Jersey (US)

(111) 161.694
(732) Wiley Publishing, Inc., Massachusetts (US)

(111) 163.664
(732) „MASPEX„ Sp. z o.o., Wadowice (PL)

(111) 168.774
(732) Murata Manufacturing Co., Ltd., Kyoto (JP)

(111) 170.425
(732) New Transducers Limited, Cambourne, Cambridge (GB)

(111) 173.480
(732) BERTELSMANN DIRECT NORTH AMERICA, INC.,

New York (US)

(111) 179.712
(732) Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-Paccot (CH)

(111) 190.258
(732) MANIFATTURE LORD S.r.l., S. Egidio alla Vibrata (TE),

Italy (IT)

A rovat 165 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 113.943
(732) Carlsberg Breweries A/S, Copenhagen V (DK)

(111) 114.225
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

(111) 116.734
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 117.657
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 117.707
(732) Resolution Research Nederland B.V., Hoogvliet,

Zuid-Holland (NL)

(111) 118.769
(732) IONTECH Kft., Litér (HU)

(111) 118.831
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

(111) 119.309
(732) Resolution Research Nederland B.V., Hoogvliet,

Zuid-Holland (NL)

(111) 119.913
(732) Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)

(111) 120.199
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

(111) 121.373
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 121.990
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 127.563
(732) INTEGRÁL Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Kiskunfélegyháza (HU)

(111) 131.094
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 133.922
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam

törvényei szeirnt mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)

(111) 133.923
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam

törvényei szeirnt mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)

(111) 134.274
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 134.932
(732) Cronos Equipment (Bermuda) Limited, Hamilton (BM)

(111) 134.946
(732) Cronos Equipment (Bermuda) Limited, Hamilton (BM)

(111) 135.229
(732) Cronos Equipment (Bermuda) Limited, Hamilton (BM)

(111) 135.291
(732) Signal Investment & Management Co., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 144.722
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

(111) 145.571
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 145.572
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 145.575
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 146.725
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 147.364
(732) Coty Deutschland GmbH, Mainz (DE)

(111) 147.955
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 147.956
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 147.957
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 147.959
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 147.962
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 147.964
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 147.966
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
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(111) 148.099
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 148.588
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam

törvényei szeirnt mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)

(111) 149.607
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 149.944
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 150.657
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 150.929
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(111) 151.434
(732) A és A Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 151.750
(732) Glaxo Group Limited, Greenford,Middlesex (GB)

(111) 152.524
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam

törvényei szeirnt mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)

(111) 152.525
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam

törvényei szeirnt mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)

(111) 152.805
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam

törvényei szeirnt mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)

(111) 154.934
(732) Scansia Hungária Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 155.237
(732) Muzak LLC (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég),

South Carolina (US)

(111) 155.319
(732) W. Kündig & Cie AG, Zürich (CH)

(111) 155.458
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam

törvényei szeirnt mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)

(111) 155.945
(732) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia,

Pennsylvania (US)

(111) 156.786
(732) Apetit Suomi Oy, Säkylä (FI)

(111) 157.227
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam

törvényei szeirnt mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)

(111) 158.805
(732) Henri Wintermans Cigars B.V., Eersel (NL)

(111) 159.064
(732) Móricz Viktória, Budapest (HU)

(111) 160.211
(732) Maspex Olympos Kft., Nyárlõrinc (HU)

(111) 161.845
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam

törvényei szeirnt mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)

(111) 162.929
(732) AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg (DE)

(111) 165.225
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam

törvényei szeirnt mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)

(111) 168.206
(732) Henri Wintermans Cigars B.V. , Eersel (NL)

(111) 168.416
(732) Tessloff Verlag, Ragnar Tessloff GmbH & Co KG,

Nürnberg (DE)

(111) 168.710
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

(111) 169.045
(732) Syngenta Participations AG, Basel (CH)

(111) 169.762
(732) Orbán Györgyi, Kiskõrös (HU)

(111) 170.385
(732) SMILE-ZENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyõr (HU)

(111) 170.727
(732) Orbán Györgyi, Kiskõrös (HU)

(111) 171.594
(732) ESMA Spanyol-Magyar Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 172.546
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

(111) 173.480
(732) BERTELSMANN DIRECT NORTH AMERICA, INC.,

New York (US)

(111) 173.518
(732) TRAFIK JAM Kft., Békéscsaba (HU)

(111) 176.535
(732) Peak Wines International, Inc., Healdsburg (US)

(111) 179.277
(732) Kos Life Sciences, Inc., Miami, Florida (US)
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(111) 180.104
(732) Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 181.426
(732) Emerald Software AG, Meilen (CH)

(111) 182.149
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

(111) 182.439
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

(111) 183.305
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

(111) 185.005
(732) Maspex Olympos Kft., Nyárlõrinc (HU)

(111) 185.332
(732) ACT R&D Corporation, Seoul (KR)

(111) 185.762
(732) World Proteins Kft., Szombathely (HU)

(111) 188.873
(732) Lamium Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Varsó (PL)

(111) 190.403
(732) China Tobacco Hunan Industrial Corporation, Changsha,

Hunan Province (CN)

(111) 190.421
(732) China Tobacco Hunan Industrial Corporation, Changsha,

Hunan Province (CN)

A rovat 82 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 153.398
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(111) 153.400
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(111) 154.124
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(111) 154.137
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 157.073
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Frank Andrea ügyvéd,

Budapest

(111) 158.142
(732) VIATRIS PHARMACEUTICALS, MERIGNAC CEDEX (FR)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 185.901
(732) IP PROMOTION Kft., Szentendre (HU)
(740) Dr. Asbóth-dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Budapest

(111) 186.803
(732) Mona Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Strasser-Kátai Bernadett, Budapest

A rovat 8 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 120.144
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.930
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.933
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 122.688
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 123.715
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 123.903
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.212
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 126.347
(732) GEO-TIPPTEX Ipari és Kereskedelmi Kft., Tiszaújváros,

Pf:133 (HU)

(111) 127.152
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 127.835
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)
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(111) 128.834
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 129.404
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 129.407
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 136.296
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 137.187
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 139.795
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 143.588
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 143.590
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 153.398
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 153.400
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 154.124
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington (US)

(111) 154.137
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 156.838
(732) BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 156.843
(732) BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 158.142
(732) VIATRIS PHARMACEUTICALS, MERIGNAC CEDEX (FR)

(111) 159.077
(732) BudafokVIN Borászati és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 183.282
(732) Energetix Hungary Kft., Kiskunhalas (HU)

(111) 186.803
(732) Mona Hungary Kft., Budapest (HU)

A rovat 28 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 113.943
(732) Carlsberg Breweries A/S, Copenhagen V (DK)

(111) 120.144
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.930
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.933
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 122.688
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 123.715
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 123.903
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.212
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 127.152
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 127.835
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.834
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 132.082
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 132.374
(732) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen

Holdings Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 134.932
(732) Cronos Equipment (Bermuda) Limited, Hamilton (BM)

(111) 134.946
(732) Cronos Equipment (Bermuda) Limited, Hamilton (BM)

(111) 135.229
(732) Cronos Equipment (Bermuda) Limited, Hamilton (BM)
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(111) 136.296
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 137.187
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 139.795
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 141.979
(732) Pillantás Kft., Budapest (HU)

(111) 143.588
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 143.590
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 151.024
(732) Magyar Charolais Tenyésztõk Egyesülete, Miskolc (HU)

(111) 151.612
(732) ÚJ VILÁG LAPKIADÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(111) 152.520
(732) Nemzeti Akkreditáló Testület, Budapest (HU)

(111) 152.889
(732) SIKER Oktatásszervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltatási Betéti

Társaság, Tiszasziget (HU)

(111) 153.016
(732) N. Kaloyannis Bros S.A., Volos (GR)

(111) 153.336
(732) Technotrade Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.731
(732) Pólya Miklós, Budapest (HU)

(111) 154.786
(732) FORNETTI Fagyasztott Pékáru- Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Kecskemét (HU)

(111) 155.186
(732) NOVOPOLMA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(111) 155.286
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Neenah,

Wisconsin (US)

(111) 155.945
(732) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia,

Pennsylvania (US)

(111) 156.067
(732) KREFTING AS, Haslum (NO)

(111) 158.137
(732) STMICROELECTRONICS, INC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Carrollton, Texas (US)

(111) 158.230
(732) W.R.Grace & Co.-Conn (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Columbia, Maryland (US)

(111) 158.823
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 168.774
(732) Murata Manufacturing Co., Ltd., Kyoto (JP)

(111) 170.425
(732) New Transducers Limited, Cambourne, Cambridge (GB)

(111) 185.762
(732) World Proteins Kft., Szombathely (HU)

(111) 188.773
(732) ZALA SPRINGS Kft., Budapest (HU)

(111) 188.873
(732) Lamium Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Varsó (PL)

A rovat 42 db közlést tartalmaz.
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