
(210) M 08 00568 (220) 2008.02.22.
(731) „Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú

Egyesület, Budapest (HU)
(740) Kassai Zita, Budapest

(546)

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

(210) M 08 00175 (220) 2008.01.23.
(731) 4S-2000 Termelõ és Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(210) M 07 04030 (220) 2007.12.04.
(731) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., Budapest (HU)

(541) Aegondirekt.hu
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 07 03478 (220) 2007.10.12.
(731) Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) HUNGAROPET
(511) 42 Weboldal alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 07 03046 (220) 2007.09.10.
(731) Andrási Mónika, Hatvan (HU)

(541) KarrierExpo
(511) 35 Hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzé-

se; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbá-
zisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítá-
sok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezé-
se; konzultáció személyzeti kérdésekben; munkaerõ-toborzás;
online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás;
reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; személyzet kiválasz-
tása pszichológiai eljárásokkal; állásközvetítõ irodák.

41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szerve-

zése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; pályaválasztási tanácsadás; szemináriu-
mok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebo-
nyolítása.

(210) M 08 00689 (220) 2008.03.03.
(731) Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)
(740) Boksayné dr. Zsuffa Katalin, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; antennák, rádió antennatornyok, távirányító
készülékek, televíziós készülékek, vevõkészülékek (audio-, vi-
deo-).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése, információk számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése, közönségszolgálat, számítógépes nyilvántartá-
sok kezelése.

38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail, hozzáférés bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas
hálózatok útján, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógép-termi-
nálok közötti összeköttetések, távközlési berendezések kölcsön-
zése, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval,
televíziós mûsorszórás, tudakozók, információs szolgáltatások
(rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján), üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése, üze-
netküldõ készülékek bérlete.

(210) M 07 03594 (220) 2007.10.25.
(731) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(300) 07/3530827 2007.10.15. FR
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
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(210) M 07 03962 (220) 2007.11.28.
(731) Blade Hungary Üzletviteli Tanácsadó és Reklám Bt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Sport- és szabadidõruha.

(210) M 08 00180 (220) 2008.01.23.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Lambert & Butler
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;

dohányzócikkek.

(210) M 08 00373 (220) 2008.02.07.
(731) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 07 04040 (220) 2007.12.06.
(731) Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 04041 (220) 2007.12.06.
(731) Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 04265 (220) 2007.12.22.
(731) CAGA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Frajna Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; kivéve szõrme, irha,
nyers és kikészített bõrbõl készült áruk, kivéve továbbá ezen
anyagok kombinációjából készült termékek és ezen anyagok és
bármilyen más anyagokkal való kombinációjából készült termé-
kek.

(210) M 08 00569 (220) 2008.02.22.
(731) Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Bóné László, Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Make a lot, save a lot, give a lot.
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 08 00570 (220) 2008.02.22.
(731) Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Bóné László, Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 00571 (220) 2008.02.22.
(731) Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Bóné László, Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 00164 (220) 2008.01.23.
(731) Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CENTROGAS
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(210) M 08 00165 (220) 2008.01.23.
(731) Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CENTROTOOL
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(210) M 08 00576 (220) 2008.02.22.
(731) Chengdu Huawei Science & Technology Co., Ltd., Chengdu,

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

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépes szoftver tûzfal létrehozására; számítógép
hardver, nevezetesen tûzfalak; VPN (virtuális magánhálózat)
hardver; VPN (virtuális magánhálózat) operációs szoftver; geta-
way routerek a számítógép kontroll hardveréhez; behatolásjelzõ
rendszerek (nevezetesen a rendszer kombinációja szabályos és
szabálytalan üzemmódban, a hálózat kulcspozícióiban installál-
va, valós idõben monitorozza az érvényes adatcsomagokat és há-
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lózati viselkedést és azonnali reagálási rendszert bizosít); számo-
lólemezek; adatfeldolgozó berendezés; számítógép-memória;
számítógép operációs programok, rögzítettek; számítógépes peri-
fériás eszközök; számítógépes szoftver, rögzített; csatlakozó
(adatfeldolgozó készülék); mágneses adathordozók; mágneses
kódolók; mágnesszalag egységek számítógépeknek; monitorok
(számítógép hardver); monitorok (számítógépprogramok); opti-
kai lemezek; processzorok (központi egységfeldolgozás); számí-
tógépes programok (letölthetõ szoftver).

(210) M 08 00412 (220) 2008.02.12.
(731) Coca-Cola Beverages Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Berethalmi Péter, Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VENDIT
(511) 7 Automatikus elosztógépektõl különbözõ adagológépek; au-

tomatikus elosztógépektõl különbözõ italadagoló gépek; automa-
tikus elosztógépektõl különbözõ élelmiszer-adagoló gépek; elekt-
romechanikai készülékek konyhai használatra; irodai kávégépek.

9 Automatikus elosztógépek; meleg italok adagolására szol-
gáló automatikus elosztógépek; víz adagolására szolgáló automa-
tikus elosztógépek; hideg italok adagolására szolgáló automati-
kus elosztógépek; meleg ételek adagolására szolgáló automatikus
elosztógépek; hideg ételek adagolására szolgáló automatikus el-
osztógépek; jégkrém adagolására szolgáló automatikus elosztó-
gépek; hûtõberendezéssel ellátott automatikus elosztógépek; fû-
tõberendezéssel ellátott automatikus elosztógépek; érmebedobás-
sal mûködõ automatikus elosztógépek; érmebedobás nélkül mû-
ködõ automatikus elosztógépek; postai bélyegek adagolására al-
kalmas automatikus elosztógépek; nyugta kiadására alkalmas
automatikus elosztógépek; jegykiadásra alkalmas automatikus
elosztógépek; utalvány kiadására alkalmas automatikus elosztó-
gépek.

29 Tej; tejalapú italok; tejszín; tejszínhab; tejtermékek.

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.

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

35 Automatikus elosztó- és adagológépek bérbeadása; víz ada-
golására szolgáló automaikus elosztógépek bérbeadása; automa-
tikus elosztó- és adagológépek, irodai kávégépek készletszintjé-
nek ellenõrzése; automatikus elosztó- és adagológépek, irodai
kávégépek készletszintjének figyelemmel kísérése.

37 Automatikus elosztó - és adagológépek, irodai kávégépek
fenntartása és javítása.

39 Raktározás, tárolás, készpénz begyûjtése automatikus el-
osztógépekbõl, automatikus elosztógépek, irodai kávégépek fel-
töltése, automatikus elosztógépek, irodai kávégépek újratöltése,
automatikus elosztógépek, irodai kávégépek szállítása, áthelye-
zése.

(210) M 08 00413 (220) 2008.02.12.
(731) Coca-Cola Beverages Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Berethalmi Péter, Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Automatikus elosztógépektõl különbözõ adagológépek; au-
tomatikus elosztógépektõl különbözõ italadagoló gépek; automa-
tikus elosztógépektõl különbözõ élelmiszer-adagoló gépek; elekt-
romechanikai készülékek konyhai használatra; irodai kávégépek.

9 Automatikus elosztógépek; meleg italok adagolására szol-
gáló automatikus elosztógépek; víz adagolására szolgáló automa-
tikus elosztógépek; hideg italok adagolására szolgáló automati-
kus elosztógépek; meleg ételek adagolására szolgáló automatikus
elosztógépek; hideg ételek adagolására szolgáló automatikus el-
osztógépek; jégkrém adagolására szolgáló automatikus elosztó-
gépek; hûtõberendezéssel ellátott automatikus elosztógépek; fû-
tõberendezéssel ellátott automatikus elosztógépek; érmebedobás-
sal mûködõ automatikus elosztógépek; érmebedobás nélkül mû-
ködõ automatikus elosztógépek; postai bélyegek adagolására al-
kalmas automatikus elosztógépek; nyugta kiadására alkalmas
automatikus elosztógépek; jegykiadásra alkalmas automatikus
elosztógépek; utalvány kiadására alkalmas automatikus elosztó-
gépek.

29 Tej; tejalapú italok; tejszín; tejszínhab; tejtermékek.

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.

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

35 Automatikus elosztó- és adagológépek bérbeadása; víz ada-
golására szolgáló automaikus elosztógépek bérbeadása; automa-
tikus elosztó- és adagológépek, irodai kávégépek készletszintjé-
nek ellenõrzése; automatikus elosztó- és adagológépek, irodai
kávégépek készletszintjének figyelemmel kísérése.

37 Automatikus elosztó - és adagológépek, irodai kávégépek
fenntartása és javítása.

39 Raktározás, tárolás, készpénz begyûjtése automatikus el-
osztógépekbõl, automatikus elosztógépek, irodai kávégépek fel-
töltése, automatikus elosztógépek, irodai kávégépek újratöltése,
automatikus elosztógépek, irodai kávégépek szállítása, áthelye-
zése.

(210) M 07 03658 (220) 2007.10.30.
(731) Conductive Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varjas Attila, Varjas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 20 Mûanyagokból készült termékek, tálcák nem fémbõl.

39 Áruk, termékek csomagolása.

(210) M 07 04049 (220) 2007.12.06.
(731) Dereszla Kft., Bodrogkeresztúr (HU)

(541) Napos
(511) 33 Szeszes ital és bor.

(210) M 07 04254 (220) 2007.12.21.
(731) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) djuice Get-a-Track
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

(210) M 07 04000 (220) 2007.11.29.
(731) Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
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(546)

(511) 1 Mesterséges édesítõszerek; vegyi tartósítószerek élelmisze-
rekhez.

5 Diétás élelmiszerek és szõlõcukor gyógyászati használatra;
vitaminkészítmények; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok
vitaminos és/vagy azonnal oldódó és/vagy ásványi anyaggal dúsí-
tott változatban is, gyógynövények, pasztillák, ásványi élelmi-
szer-kiegészítõk, étvágycsökkentõ szerek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, szó-
jaliszt, emberi fogyasztásra elõkészített gabonakészítmények
(például zabpehely és más gabonafélékbõl való hasonló készítmé-
nyek); élesztõ, sütõporok; méz, mézeskalács, só, mustár; ecet,
ételízesítõk, fûszerek; édességhez fûszerkészítmények, fûszer-
sók, fûszerkeverékek, sós ízesítõszerek, fûszeres mártások; önte-
tek; kávé-, kakaó- vagy csokoládéalapú italok; sós és édes süte-
mények, tészták, apró- és teasütemények, pék- és cukrászsütemé-
nyek, kekszek, kovász nélküli sütemények, gabonamagvakkal
dúsított készítmények, gabonamagvakkal megszórt süteményfé-
lék, ostyák, piskóták, lepények, liszttartalmú ételek; bonbonok,
praliné, csokoládé, természetes édesítõk, édességek, marcipán,
fagylaltok; fagylaltporok, édességek karácsonyfa-díszítéshez,
gumicukorkák; zselékivonatok, zselésítõ anyagok, tortazselé,
pektin folyékony és por formában; italaromák, pasztillák, porok
süteményekhez, krémporok, készítmények habporok elõállításá-
hoz, pudingok, rágógumik, sûrítésre szolgáló élelmiszer-készít-
mények sütéshez, süteményekhez aromák, süteményekhez ehetõ
díszítések; természetes és mesterséges alapú adalékanyagok élel-
miszerek tartósításához és konzerválásához, tartósítószerek zöld-
ségek és gyümölcsök, valamint zöldség- és gyümölcstartalmú
élelmiszerek tartósításához, savanyúságtartósítók.

32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok, gyümölcsszörpök, gyümölcstartalmú italok, sûrítmények,
szirupok, zöldséglevek, eszenciák és készítmények italok elõállí-
tásához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok, amelybõl
víz hozzáadásával alkoholmentes ital állítható elõ, izotóniás ita-
lok.

35 Beszerzõi szolgáltatások, kereskedelmi szolgáltatások, iro-
dai munkák és adminisztráció, reklámozás, közvélemény-kutatás,
piackutatás, árubemutatás, áruminták terjesztése; mások javára
különbözõ áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítása),
amely lehetõvé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelõen
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat.

(210) M 08 00774 (220) 2008.03.06.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 00901 (220) 2008.03.13.
(731) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03843 (220) 2007.11.19.
(731) Euro-Drink Hungary Kft., Kiskõrös (HU)

(541) AQUASOL

(511) 32 Ásványvizek; ásványvizek (italok); alkoholmentes (italok);
alkoholmentes italok; eszenciák italok elõállításához; izotóniás
italok; készítmények italok elõállításához; limonádék; lítiumos
vizek.

(210) M 08 00179 (220) 2008.01.23.
(731) Fly Horse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 00544 (220) 2008.02.20.
(731) Guardian Angel International LLC, Washington, DC (US)
(740) dr. Noé-Almási Sára, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 07 03866 (220) 2007.11.20.
(731) Hao Xiuhong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 07 03984 (220) 2008.01.10.
(731) Hubertus World Vendéglátóipari Kft., Tardos (HU)
(740) dr. Slezák Tamás ügyvéd, Tatabánya

(546)

(511) 35 Reklámozás.

(210) M 08 00167 (220) 2008.01.23.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 08 00168 (220) 2008.01.23.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 08 00169 (220) 2008.01.23.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 03997 (220) 2007.11.29.
(731) Infogyõr Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, idõszaki
kiadványok; terjesztett nyomtatott információs, tájékoztató, út-
mutató és reklámkiadványok; különféle ismertetõ- és útmutató
füzetek; fényképek; papíripari cikkek; csomagolásra szolgáló
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; plakátok, prospektusok, szórólapok, névjegyek, taní-
tási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); szórakoztató-
programokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; hírlevelek;
újságok; folyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb nyomdaipari
termékek, nyomtatott anyagok.

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

(210) M 07 01146 (220) 2007.04.04.
(731) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Kombucha Gold
(511) 32 Eszenciák italok elõállításához.

(210) M 08 00300 (220) 2008.01.30.
(731) Juhász Levente, Nyíregyháza (HU);

Juhász Leventéné, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba, ágy- és asztalnemûk; ágynemû, ágynemûk, ágytakarók,
ágyterítõk, bélésanyagok lábbelihez, hálózsákok, matrachuzatok,
nem szõtt textíliák, nemez, filc, pehelypaplan, posztó, kártolt
gyapjúszövet, szûrõanyagok textilbõl, textilanyagok lábbelikhez.

(210) M 08 00176 (220) 2008.01.23.
(731) Kerekes László Endre, Vác (HU)

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

tevékenységek; oktatás, oktatási vizsgáztatás, sportedzõtábori
szolgáltatás, sportrendezvények rendezése, szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása.

(210) M 08 00212 (220) 2008.01.25.
(731) Kis Gábor, Kunhegyes (HU);

Tóth Géza, Báránd (HU)

(541) Magyarok Söre a mi sörünk
(511) 32 Sörök.

(210) M 07 03067 (220) 2007.09.10.
(731) Kreinbacher Birtok Szõlészeti Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Iróczki Lénárd, Kauker és Csóti Ügyvédi Iroda, Ajka

(541) JUHFARKTANULMÁNY
(511) 33 Bor.

(210) M 07 04191 (220) 2007.12.17.
(731) Kärntnermilch reg. Gen. m.b.H., Spittal an der Drau (AT)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 08 00291 (220) 2008.01.30.
(731) Liszkay Mihály, Tagyon (HU)
(740) dr. Selyeby Judit, Dr. Selyeby Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 03702 (220) 2006.11.14.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Rádiókabaré
(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-
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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.

(210) M 07 03491 (220) 2007.10.15.
(731) Mediterrán Investment Zrt., Szentendre (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 07 03808 (220) 2007.11.13.
(731) MEGGLE AG, Wasserburg (DE)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, fõként joghurt és probiotikus joghurtita-
lok, tejes italok, krémsajtok.

30 Puding, folyékony puding, desszertek (csemege).

32 Gyümölcsitalok.

(210) M 07 03863 (220) 2007.11.20.
(731) Melliculum Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft., Baja (HU)

(541) Édes élet
(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.

(210) M 07 02602 (220) 2007.07.19.
(731) MTM-SBS Televízió zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) A nagy kvízshow maraton
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 08 00015 (220) 2008.01.04.
(731) Omorovicza Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dulai László, Dr. Dulai László Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 07 04262 (220) 2007.12.22.
(731) Orfû Község Önkormányzata, Orfû (HU)

(546)

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

(210) M 07 02919 (220) 2007.08.23.
(731) Palmira Turizm Ticaret A.S., Umraniye-Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Malomipari termékek, cukormassza, keményítõtartalmú
élelmiszerek, élelmiszer-kivonatok (kivéve az illóolajos kivona-
tokat és illóolajokat), fagyasztott joghurt (jégkrém), gyümölcs-
zselék (édesség), gyömbér (fûszer), gyömbéres mézeskalács, glu-
kóz és glutén (emberi élelmezéshez), arany szirup, húsmártások;
emberi táplálkozásra alkalmas dara; tejalapú zabkása élelmezési
célra; rágógumi (nem orvosi célra); halva, méz, hántolt árpa, hán-
tolt zab, jégkrém, jégkrémkötõanyag; jég hûtéshez; természetes
vagy mesterséges jég; jeges tea, étkezési jég, étkezési jégpor; fõ-
zetek (nem orvosi), ketchup (mártás), élesztõ, édesgyökér (édes-
ség), szögletes cukorka (édesség), makaróni, mandulás puszedli
(tésztaféle), kukoricapehely, kukoricaliszt, kukoricás ételek, õrölt
kukorica, pirított kukorica, malátakeksz, malátakoncentrátum
élelmiszerekhez, maláta emberi fogyasztásra, malátacukor, mar-
cipán, majonéz, húspástétom; húspuhító háztartási célokra; menta
édességekhez, melasz élelmezési célra, müzli, mustár, mustáros
ételek, nudli, szerecsendió, zabpehely, zabalapú ételek, zabéte-
lek, õrölt zab, palacsinta, száraztészta, pasztillák (édesség), kü-
lönbözõ tészták, pástétomok, mogyoró, édességek, bors, bors-
mentás édességek, paprika (fûszer), sütemények, kekszek, piz-
zák, pattogatott kukorica, burgonyaliszt élelmezési célra, jég-
krémpor, bonbonok; emberi fogyasztásra alkalmas propolisz, fû-
szerek, mandulás édességek, mandulamassza, ánizs; aromás ké-
szítmények élelmiszerekhez; pótkávé, õrölt árpa, õrölt bab, pro-
polisz emberi fogyasztásra, sör, olaj, sütemények, kekszek, ke-
nyér, kenyérkarikák, zsemlemorzsa, molnárka, édestészta, keksz,
rizskeksz, cukor fõzéshez, kapribogyó, karamell (égetett cukor),
zellersó, gabonalisztbõl készült termékek, cikória (pótkávé),
chips (gabonakészítmények), csokoládé, tejes csokoládéital, cso-
koládéalapú italok, kínai vegyes befõtt (chow-chow), indiai ve-
gyes gyümölcsbefõtt, fahéj (fûszer), szegfûszeg (fûszer), kakaó;
tejes kakaóital; kakaótermékek, kakaóalapú italok, kávé; tejes ká-
véitalok; kávéaroma; kávéalapú italok, sütemények, fõzõsó, bú-
zapehely, búzaliszt, búzaõrlemény, õrölt búza, pirított búza, búza-
dara (gríz), sós keksz, curry (fûszer), tejsodó, salátaöntet, liszttar-
talmú tészták, élesztõ; süteményaromák, kivéve az illóolajokat,
italaromák, kivéve az illóolajokat, pudingok, ravioli, fûszerek,
cérnametélt, rizs, méhpempõ emberi fogyasztásra (nem orvosi cé-
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lokra), kétszersült, sáfrány (fûszer), szágó, só élelmiszer-tartósí-
táshoz, szendvicsek, mártások, kolbászkötõanyag, tengervíz (fõ-
zéshez), fûszerek, búzadara, szörbet (jég), szójaliszt, szójaszósz,
spagetti, fûszerek, ánizs, keményítõ, élelmiszer-keményítõ, édes-
gyökér, cukros édesség, szusi, édességek (cukros ételek), tako,
tápióka, tápiókaliszt élelmezéshez, gyümölcslepény, tea, teaalapú
italok, élelmiszer-sûrítõk, paradicsommártás, tortilla, kurkuma
élelmiszerekhez, kovász nélküli kenyér, vanília (fûszer), vanilin
(vaníliahelyettesítõ), növényi készítmények kávéhelyettesítõként
használva, metélt tészta, ecet, „gofri„ (amerikai palacsinta),
fûszerek, búzaliszt; élesztõtabletták (nem orvosi célra).

35 Reklámügynökségek, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, televíziós kereskedelmi szolgáltatások, rádiós kereskedelmi
szolgáltatások, televíziós reklámok, rádiós reklámok, kiállítások
szervezése kereskedelmi és reklámcélokból, termékminták szét-
osztása, kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi és rek-
lámcélokból, hirdetések és kereskedelmi reklámok kialakítása,
marketing tanulmányozása, információnyújtás a marketingrõl,
reklámszolgáltatások, kirakatok kialakítása, szavazással kapcso-
latos vélemények gyûjtése, közvélemény-kutatás, titkársági szol-
gáltatások, gyorsírási, fénymásolási, gépírási szolgáltatások, szö-
vegszerkesztés, számítógépes adatnyilvántartás, az információk
bevitele a számítógép adatbázisába, az információ rendszerezése
a számítógépes adatbázisban, irodagép és felszerelés bérlése,
pénztárgépek bérlése, kereskedelmi és ipari ügyviteli tanácsadás,
ügyviteli konzultáció, szállodák kereskedelmi ügyvitele, üzleti
értékmegállapítási szolgáltatások, üzleti információkérés, üzleti
kutatás, üzleti adatbeszerzés, üzleti információk, statisztikai in-
formációk, személyzeti gazdálkodás, konzultáció, foglalkoztatási
ügynökségek, pszichológiai tesztek készítése a személyzet kivá-
lasztása céljából, személyzet toborzása, a számlák kezelése,
számlázás, könyvvizsgálat, költséganalízis, gazdasági elõrejel-
zés, bérlista elkészítése, adólista elkészítése.

43 Éttermek, snackbárok, turistaházak, szállások (szállodák,
kulcsos házak) kezelésével foglalkozó irodák, ideiglenes szállá-
sok, önkiszolgáló éttermek, kulcsos házak, kávéházak, étkezõk,
állatszállások, kávéházak bérlése, bárszolgáltatások, sátorbérlés,
szállodai szoba lefoglalása, étel és ital biztosítása, motelek, szál-
lodák biztosítása, összejöveteli helyek, pihenõhelyek biztosítása,
ideiglenes szállás lefoglalása, üdülõtáborokkal kapcsolatos szol-
gáltatások, tábori felszerelések biztosítása, egész napos gyermek-
megõrzõ, székek, asztalok, asztalnemû, edények, evõeszközök
biztosítása.

(210) M 07 02920 (220) 2007.08.23.
(731) Palmira Turizm Ticaret A.S., Umraniye-Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; hústermékek, húskivonatok;
húsleves, leveskoncentrátum, kagyló (nem élõ), rák (nem élõ),
languszta (nem élõ), éti kagyló (nem élõ), szárított, fõtt, fagyasz-
tott, konzervhús; tartósított, szárított és fõzött zöldségek, zöldség-
levek fõzés céljára; kész levesek, olajbogyó, ecetes savanyúság;
tej és tejtermékek, sajtok, joghurt, joghurtból és vízbõl készített
ital, tejszínhab, tejkrém, tejpor, kefir (tejital), tejitalok (nagyobb-
részt tejbõl készült italok), tejbõl és gyümölcsbõl készült italok,
gyümölcsjoghurt, tejbõl készült desszertek (nagyobbrészt tejbõl
készítve); étkezési olajok és zsírok, vaj, margarin; tartósított, fa-
gyasztott, fõtt gyümölcsök, pektin dzsemek készítéséhez, lekvár,
gyümölcspép, édesített gyümölcs; dió, szárított gyümölcsök, szá-
rított gyümölcspépek, mogyoróvaj, tojás, tojáspor, gyümölcszse-
lé, emberi étkezésre alkalmas fehérje (protein), burgonyaszirom,
sült burgonya.

30 Malomipari termékek, cukormassza, keményítõtartalmú
élelmiszerek, élelmiszer-kivonatok (kivéve az illóolajos kivona-
tokat és illóolajokat), fagyasztott joghurt (jégkrém), gyümölcs-
zselék (édesség), gyömbér (fûszer), gyömbéres mézeskalács, glu-
kóz és glutén (emberi élelmezéshez), arany szirup, húsmártások;
emberi táplálkozásra alkalmas dara; tejalapú zabkása élelmezési
célra; rágógumi (nem orvosi célra); halva, méz, hántolt árpa, hán-
tolt zab, jégkrém, jégkrém kötõanyag; jég hûtéshez; természetes
vagy mesterséges jég; jeges tea, étkezési jég, étkezési jégpor; fõ-
zetek (nem orvosi), ketchup (mártás), élesztõ, édesgyökér (édes-
ség), szögletes cukorka (édesség), makaróni, mandulás puszedli
(tésztaféle), kukoricapehely, kukoricaliszt, kukoricás ételek, õrölt
kukorica, pirított kukorica, malátakeksz, malátakoncentrátum
élelmiszerekhez, maláta emberi fogyasztásra, malátacukor, mar-
cipán, majonéz, húspástétom; húspuhító háztartási célokra; menta
édességekhez, melasz élelmezési célra, müzli, mustár, mustáros
ételek, nudli, szerecsendió, zabpehely, zabalapú ételek, zabéte-
lek, õrölt zab, palacsinta, száraztészta, pasztillák (édesség), kü-
lönbözõ tészták, pástétomok, mogyoró, édességek, bors, bors-
mentás édességek, paprika (fûszer), sütemények, kekszek, piz-
zák, pattogatott kukorica, burgonyaliszt élelmezési célra, jég-
krémpor, bonbonok; emberi fogyasztásra alkalmas propolisz, fû-
szerek, mandulás édességek, mandulamassza, ánizs; aromás ké-
szítmények élelmiszerekhez; pótkávé, õrölt árpa, õrölt bab, pro-
polisz emberi fogyasztásra, sör, olaj, sütemények, kekszek, ke-
nyér, kenyérkarikák, zsemlemorzsa, molnárka, édestészta, keksz,
rizskeksz, cukor fõzéshez, kapribogyó, karamell (égetett cukor),
zellersó, gabonalisztbõl készült termékek, cikória (pótkávé),
chips (gabonakészítmények), csokoládé, tejes csokoládéital, cso-
koládéalapú italok, kínai vegyes befõtt (chow-chow), indiai ve-
gyes gyümölcsbefõtt, fahéj (fûszer), szegfûszeg (fûszer), kakaó;
tejes kakaóital; kakaótermékek, kakaóalapú italok, kávé; tejes ká-
véitalok; kávéaroma; kávéalapú italok, sütemények, fõzõsó, bú-
zapehely, búzaliszt, búzaõrlemény, õrölt búza, pirított búza, búza-
dara (gríz), sós keksz, curry (fûszer), tejsodó, salátaöntet, liszttar-
talmú tészták, élesztõ; süteményaromák, kivéve az illóolajokat,
italaromák, kivéve az illóolajokat, pudingok, ravioli, fûszerek,
cérnametélt, rizs, méhpempõ emberi fogyasztásra (nem orvosi cé-
lokra), kétszersült, sáfrány (fûszer), szágó, só élelmiszer-tartósí-
táshoz, szendvicsek, mártások, kolbászkötõanyag, tengervíz (fõ-
zéshez), fûszerek, búzadara, szörbet (jég), szójaliszt, szójaszósz,
spagetti, fûszerek, ánizs, keményítõ, élelmiszer-keményítõ, édes-
gyökér, cukros édesség, szusi, édességek (cukros ételek), tako,
tápióka, tápiókaliszt élelmezéshez, gyümölcslepény, tea, teaalapú
italok, élelmiszersûrítõk, paradicsommártás, tortilla, kurkuma
élelmiszerekhez, kovász nélküli kenyér, vanília (fûszer), vanilin
(vaníliahelyettesítõ), növényi készítmények kávéhelyettesítõként
használva, metélt tészta, ecet, „gofri” (amerikai palacsinta), fû-
szerek, búzaliszt; élesztõtabletták (nem orvosi célra).

35 Reklámügynökségek, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, televíziós kereskedelmi szolgáltatások, rádiós kereskedelmi
szolgáltatások, televíziós reklámok, rádiós reklámok, kiállítások
szervezése kereskedelmi és reklámcélokból, termékminták szét-
osztása, kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi és rek-
lámcélokból, hirdetések és kereskedelmi reklámok kialakítása,
marketing tanulmányozása, információnyújtás a marketingrõl,
reklámszolgáltatások, kirakatok kialakítása, szavazással kapcso-
latos vélemények gyûjtése, közvélemény-kutatás, titkársági szol-
gáltatások, gyorsírási, fénymásolási, gépírási szolgáltatások, szö-
vegszerkesztés, számítógépes adatnyilvántartás, az információk
bevitele a számítógép adatbázisába, az információ rendszerezése
a számítógépes adatbázisban, irodagép és felszerelés bérlése,
pénztárgépek bérlése, kereskedelmi és ipari ügyviteli tanácsadás,
ügyviteli konzultáció, szállodák kereskedelmi ügyvitele, üzleti
értékmegállapítási szolgáltatások, üzleti információkérés, üzleti
kutatás, üzleti adatbeszerzés, üzleti információk, statisztikai in-
formációk, személyzeti gazdálkodás, konzultáció, foglalkoztatási
ügynökségek, pszichológiai tesztek készítése a személyzet kivá-
lasztása céljából, személyzet toborzása, a számlák kezelése,
számlázás, könyvvizsgálat, költséganalízis, gazdasági elõrejel-
zés, bérlista elkészítése, adólista elkészítése.
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43 Éttermek, snackbárok, turistaházak, szállások (szállodák,
kulcsos házak) kezelésével foglalkozó irodák, ideiglenes szállá-
sok, önkiszolgáló éttermek, kulcsos házak, kávéházak, étkezõk,
állatszállások, kávéházak bérlése, bárszolgáltatások, sátorbérlés,
szállodai szoba lefoglalása, étel és ital biztosítása, motelek, szál-
lodák biztosítása, összejöveteli helyek, pihenõhelyek biztosítása,
ideiglenes szállás lefoglalása, üdülõtáborokkal kapcsolatos szol-
gáltatások, tábori felszerelések biztosítása, egésznapos gyermek-
megõrzõ, székek, asztalok, asztalnemû, edények, evõeszközök
biztosítása.

(210) M 07 03590 (220) 2007.10.25.
(731) Palásti József, Kunszállás (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie 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).

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

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 07 03791 (220) 2007.11.13.
(731) Penyigei Szilvalekvár Fõzõk Egyesülete, Penyige (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Szilvalekvár.

(210) M 07 03265 (220) 2007.09.26.
(731) Phan Cuong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02051 (220) 2007.05.30.
(731) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Biztosítás a foltok ellen
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

mosószerek és tisztítószerek; szappanok; keményítõk mosáshoz;
kékítõk mosáshoz; mosásra szolgáló készítmények; száraztisztí-
táshoz használt szerek és készítmények; szõnyegtisztító szerek és
készítmények; samponok; készítmények mész- és vízkõ eltávolí-
tására háztartási használatra; kelmelágyítók, mosószeradalékok;
folttisztító készítmények.

(210) M 07 04050 (220) 2007.12.06.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

16 Nyomdaipari termékek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 08 00155 (220) 2008.01.22.
(731) RSVP Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sütõ Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
eladási propaganda (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése;
hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közvélemény-kutatás; online hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyag naprakész ál-
lapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklám-
szövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; árube-
mutatás; áruminták terjesztése; árverés; üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás; üzleti információk.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat); bálok szervezése; eszmecserék, kollokviumok szer-
vezése és lebonyolítása; fogadások tervezése (szórakoztatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szerve-
zése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölt-
hetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból);
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szépségversenyek szervezé-
se; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; versenyek szervezése (okta-
tás vagy szórakoztatás); internetes rendezvényszervezés.
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(210) M 07 03482 (220) 2007.10.12.
(731) Rácz Felix, Budapest (HU)
(740) dr. Sudár Tamás, Dr. Sudár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igénynek megfele-
lõen nyútott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatás.

(210) M 07 03257 (220) 2007.09.26.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Hetilap, ami lendületbe hoz
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 03679 (220) 2007.10.31.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 03681 (220) 2007.10.31.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 03994 (220) 2007.11.29.
(731) Sauflon Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Ákos, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Fertõtlenítõoldatok; kontaktlencse-tisztító, fertõtlenítõ- és
áztatóoldatok és készítmények; szemlemosó oldatok; mûkönny;
sóoldatok.

9 Optikai berendezések és felszerelések; kontaktlencsék; kon-
taktlencse-tároló tokok; valamint a fenti termékekkel kapcsolatos
alkatrészek és felszerelések.

(210) M 06 03847 (220) 2006.11.24.
(731) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 29 Joghurt.

(210) M 07 04003 (220) 2007.11.29.
(731) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Mezõgazdaságban, kertmûvelésben és erdõmûvelésben
használt vegyi anyagok, trágyák.

5 Férgek elpusztítására használt készítmények; gombaölõ
szerek (fungicides); gyomirtó szerek (herbicides).

(210) M 08 00061 (220) 2008.01.10.
(731) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Mozzarella sajtok.

M427

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 4. szám II. kötet, 2008.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



(210) M 07 02409 (220) 2007.07.03.
(731) TAMY Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Rátky Miklós, Dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Time is money
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 04043 (220) 2007.12.06.
(731) Timpex Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Danka János, Dr. Danka Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) HOTEL PAGONY
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés; idõleges szállásolás).

(210) M 07 03850 (220) 2007.11.19.
(731) Tranzit-Ker Kereskedelmi Zrt., Debrecen (HU)

(541) GOLDEN GOOD
(511) 29 Baromfi, különösen víziszárnyasok, friss, fagyasztott, elõ-

hûtött és továbbfeldolgozott termékek, egészben és darabolva,
csontozott készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készít-
ményei.

(210) M 08 00669 (220) 2008.02.29.
(731) TV MIX Produkciós Iroda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Soós Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 08 00181 (220) 2008.01.23.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AXE HOT FEVER
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toalettvizek, illatszert tartalmazó testápoló srpay; olajok, kré-
mek és oldatok testápoláshoz; borotvahabok, borotválkozógélek,
borotválkozás elõtti és utáni oldatok; hintõpor; fürdõhöz és zu-
hanyzáshoz használandó készítmények; hajoldatok; fogkrémek;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek; dezodorok, izza-
dásgátló szerek személyi használatra; gyógyhatású anyagot nem
tartalmazó toalettkészítmények.

(210) M 08 00081 (220) 2008.01.14.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 08 00572 (220) 2008.02.22.
(731) Vitexim Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) KARKOV
(511) 33 Szeszes italok (kivéve sörök).

(210) M 08 00031 (220) 2008.01.07.
(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, azaz energiaitalok.

(210) M 07 02598 (220) 2007.07.19.
(731) ZALAKERÁMIA ZRT., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyag.

(210) M 07 02599 (220) 2007.07.19.
(731) ZALAKERÁMIA ZRT., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyag.

(210) M 08 00028 (220) 2008.01.07.
(731) ZPharma Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) WEBBeteg
(511) 42 Weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 08 00029 (220) 2008.01.07.
(731) ZPharma Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

A rovat 78 db közlést tartalmaz.
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(111) 193.435 (151) 2008.04.28.
(210) M 08 00414 (220) 2008.02.12.
(732) Pygmalion Art and Media Oktató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harsányi Gábor, Harsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) WERK AKADÉMIA
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakozatás, sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 193.436 (151) 2008.04.28.
(210) M 08 00503 (220) 2008.02.19.
(732) Milton 2006 Sociedad Limitada, Valencia (ES)
(740) dr. Kiss Attila ügyvéd, Kaposvár

(541) Logistic Land
(511) 36 Ingatlanügyletek.

(111) 193.437 (151) 2008.04.28.
(210) M 08 00504 (220) 2008.02.19.
(732) Milton 2006 Sociedad Limitada, Valencia (ES)
(740) dr. Kiss Attila ügyvéd, Kaposvár

(541) Balaton Beauty
(511) 41 Golfpályák üzemeltetése.

43 Szállodai szolgáltatások.

(111) 193.438 (151) 2008.04.28.
(210) M 08 00752 (220) 2008.03.03.
(732) Tüdõ Ferenc, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 21 Eszközök és tartályok háztartási és konyhai célokra; moso-
gatótálca, mosdó, mosdókagyló.

(111) 193.439 (151) 2008.04.28.
(210) M 08 00753 (220) 2008.03.03.
(732) Tüdõ Ferenc, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok, mosdóállványzat (bútorzat), szekrények.

(111) 193.704 (151) 2008.04.28.
(210) M 08 00931 (220) 2008.03.14.
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BURN ENERGY DRINK
(511) 32 Energiaitalok.

(111) 193.706 (151) 2008.04.28.
(210) M 08 00971 (220) 2008.03.18.
(732) notebook.hu Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, különösen számítógé-
pek, számítógépalkatrészek és egyéb számítástechnikai cikkek
kiskereskedelme; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák,
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.
37 Számítógépek és számítógépes készülékek, telekommuni-
kációs felszerelések, kommunikációs hálózatok, számítógépes
hálózatok és adathálózatok felszerelése, karbantartása és javítása.

(111) 193.867 (151) 2008.04.28.
(210) M 08 00682 (220) 2008.02.29.
(732) Z & U Spirituosen GmbH, Wien (AT)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest (HU)

(541) Zwack Maximilian
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok, (sö-

rök kivételével).

A rovat 8 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 193.435–193.439,
193.704, 193.706, 193.867
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(111) 192.922 (151) 2008.02.29.
(210) M 06 03450 (220) 2006.10.19.
(732) Aeropostale West, Inc., Wayne, New Jersey (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AEROPOSTALE
(511) 3 Kozmetikumok, nevezetesen napvédõ készítmények, nap-

olajok, testápolók, testzselék, samponok, hajkondicionálók, nem
gyógyászati célú test- és arctisztítók és krémek, dezodorok, test-
permetek, körömlakkok, rúzs, szájfény, szájbalzsam, hajzselé,
hajhab, hajspray, fürdõzselé és szappanok.

18 Sporttáskák, kézitáskák, válltáskák és zsebkönyvek.

25 Ruházati cikkek, lábbelik és fejfedõk.

35 Kiskereskedelmi üzleti szolgáltatások, ruházati cikkekkel,
lábbelikkel és fejfedõkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgál-
tatások, csomagküldõ szolgáltatás, katalógusszolgáltatás, telefo-
nos kereskedelmi szolgáltatás, online kereskedelmi szolgáltatás.

(111) 192.923 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 00181 (220) 2007.01.23.
(732) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

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

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

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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 192.924 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 00200 (220) 2007.01.23.
(732) Puskás Ferencné 40%, Budapest (HU);

dr. Csorba István 20%, Budapest (HU);
dr. Szinger András 20%, Budapest (HU);
Szöllõsi György 20%, Budapest (HU)

(740) Dr. Szinger András ügyvéd Dr. Szinger András Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) VILÁG ÉV GÓLLÖVÕJE PUSKÁS FERENC
FUTBALL DÍJ

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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.

(111) 192.925 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 00388 (220) 2007.02.06.
(732) TOKAJ MERCATUS Borkereskedõház Kft., Tokaj (HU)

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 192.926 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 00736 (220) 2007.03.06.
(732) Tokaj Mercatus Borkereskedelmi Kft., Tokaj (HU)

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 192.927 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 00738 (220) 2007.03.06.
(732) The Body Shop International plc, Littlehampton, West

Sussex (GB)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(111) 192.928 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 00928 (220) 2007.03.21.
(732) GOKER Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Unyi Gyõzõ ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónemûk, bodyk (alsó-
ruházat), cipõtalpbetétek, csuklyák, kapucnik (ruházat), dzsekik,
facipõk, fejszalagok (ruházat), futballcipõk, fürdõnadrágok,
úszónadrágok, fürdõsapkák, fûzõk (ruházat), gabardin (ruházat),
harisnyatartók, harisnyakötõk, hurkolt/kötöttáruk, izzadságfel-
szívó alsónemûk, jelmezek, kamásnik (bokavédõk), kerek papi
sapkák, kezeslábasok (felsõruházat), kombinék (alsónemûk), kö-
tények (ruhanemûk), lábszárvédõk kamásnik, magas szárú cipõk,
matrózblúzok, mellények halászoknak/horgászoknak, munkaru-
hák, munkaköpenyek, nadrágok, nyakkendõk, papucsok, pelen-
kák textíliából csecsemõknek, pizsamák, pulóverek, sapkák, síba-
kancsok, sícipõk, sportlábbelik, strandruhák, szárik, szõrmebélé-
ses kabátok, tartók (nadrághoz, harisnyához), tógák, turbánok,
vállszalagok, zoknitartók, övek (ruházat), alsónadrágok, alsó-
szoknyák, bõrruházat, csecsemõkelengyék, babakelengyék, csú-
szásgátlók lábbelikhez, dzsörzék (ruházat), fátylak (ruhanemûk),
felsõkabátok, felöltõk, fülvédõk (ruházat), fürdõpapucsok, fürdõ-
szandálok, fürdõcipõk, fûzõs bakancsok, gallérok (ruházat), ha-
risnyatartós csípõfûzõ, ingek, izzadságfelszívó harisnyák, kabá-
tok, karék, manipula (egyházi), kerékpáros-öltözetek, készruhák,
kosztümök, kötöttáruk, levehetõ gallérok, magas szárú lábbelik,
melegítõk, szvetterek, melltartók, mûbõr ruházat, nem elektro-
mosan fûtött lábmelegítõk, nyaksálak, gallérvédõk, parkák (csuk-
lyás blúzok), pelerinek, pólók, férfi- és nõi ruházat, ruhanemûk,
sálak, spárgatalpú vászon lábbelik, sporttrikók, svájcisapkák, ba-
rettek, szemellenzõk (sapkán), szõrmék (ruhanemûk) térdnadrá-
gok, tornacipõk, ujjatlan kesztyûk, vízhatlan ruházat, zuhanyzó-
sapkák, alsónadrágok (rövid), boák (nyakbavalók), cipõk, csecse-
mõnadrágok, díszzsebkendõk (ruházat), egyenruhák, fejfedõk
(kalapáruk), felsõruházat, fürdõköpenyek, fürdõruhák, fûzõk, fû-
zõvédõk, harisnyanadrágok, harisnyák, ingelõk, ingblúzok, izzla-
pok, kalapok, kemény ingmellek, plasztronok, kesztyûk (ruhá-
zat), kézelõk (ruházat), köntösök, pongyolák, lábbelik, libériák,
inasruhák, mantillák (csipke fejkendõk), mellények, muffok, kar-
mantyúk (ruhanemûk), mûvésznyakkendõk, nõi ruhák, papírru-
házat, partedlik (nem papírból), pénztartó övek (ruházat), prémsá-
lak (szõrmék), ruházat gépkocsivezetõknek, sárcipõk, sportcipõk,
strandlábbelik, szandálok, szoknyák, tarka selyemkendõk (nyak-
sálak), térdszalagok, harisnyakötõ szalagok, tornaruházat, váll-
kendõk, nagykendõk, zoknik, öltözékek vízisíeléshez, sportruhá-
zat, amelyek nem tartoznak más osztályba.

(111) 192.930 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01149 (220) 2000.12.19.
(732) Coast Stores Limited, Witney Oxfordshire (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, a reklámanyagok naprakész állapotba
tétele, költségek elemzése, dolgozók felvétele, a reklámanyagok
elosztása, kerekedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi
és reklámozással kapcsolatos kiállítások és vásárok megszervezé-
se, üzletszervezési tanácsadás, dolgozók oktatásával kapcsolatos
tanácsadás, üzleti kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás, szakmai
tanácsadás, számítógépes fájlok kezelése, a számítógépes adatbá-
zisban található adatok rendszerezése, adatok összeállítása a szá-
mítógépes adatbázisban, piackutatás, az információs anyagok

publikálása, teljesítmény-szakértõk, kereskedelmi és ipari keze-
léssel kapcsolatos segítségnyújtás, marketing (eladással kapcso-
latos kutatás), piackutatás, közvélemény-kutatás, rádióreklám,
titkársági szolgáltatások, telefonszolgálat (nem hozzáférhetõ alá-
író számára), eladási támogatás harmadik személy részére, rek-
lámanyagok és reklámhelyek bérbeadása, postai reklámanyagok,
reklámanyagok postázása megadott vevõkörnek, termékbemuta-
tó, reklámügynökségi szolgáltatások, a reklámanyagok terjeszté-
se, reklámoszlopok elkészítése, a reklámanyagok kiadása, neve-
zetesen prospektusok, reklámlevelek, katalógusok, egyéb olyan
reklámhordozók és információs anyagok, amelyek alkalmasak az
interneten keresztül történõ reklámozás céljára, propaganda, vala-
mint kereskedelmi kapcsolatok internet segítségével történõ meg-
szervezése, kereskedelmi tranzakciók megszervezése és lebonyo-
lítása harmadik személy számára, termékeladással és vásárlással
kapcsolatos szerzõdések elkészítése, termék terjesztése reklám-
célból; a kereskedelmi folyamat elemzése adatviszonyaival kap-
csolatos programok eladása; sport- és kulturális rendezvényekre
való helyfoglalás.

36 Egy kerékpárcsapat támogatása (pénzügyi támogatás).

41 Oktatás, képzés, szórakozás, versenyek szervezése, sport-
és kulturális rendezvények, a sportrendezvények idõbeosztásának
elkészítése, sportfelszerelések bérlése (kivéve a jármûveket),
sportfelszerelésekkel, sporttáborokkal és üdülõtáborokkal (szóra-
koztatás) kapcsolatos szolgáltatások; sportversenyek megszerve-
zése, kerékpárklub szolgáltatások, könyvkiadás, diszkószolgálta-
tások, pihenési eszközök biztosítása; egészségügyi és sportklubok
és stúdiók; szövegek publikálása, élõ mûsorok megszervezése és
lefolytatása, atlétikai ügynökségek mûködtetése; sportesemények
megszervezése, lefolytatása; gyakorlati oktatás (bemutatás),
sportversenyek megszervezése, különösen kerékpárversenyek;
show-mûsorok lefolytatása; szemináriumok, gyakorlati bemuta-
tók, beszélgetések, konferenciák, kongresszusok és szimpóziu-
mok megszervezése és lefolytatása; szerencsejáték- és lottósorso-
lások megszervezése, sportfelszerelések biztosítása és szórakoz-
tatóparkok mûködtetése, videofilm készítése, kiadása, videoköl-
csönzés (szalagok és kazetták); képek és/vagy információk for-
galmazása helyi vagy világhálón keresztül harmadik személynek,
rádió- és televíziókészülékek bérlése, filmfelvevõk és videoka-
merák bérlése.

42 A számítógép-adatbázishoz való hozzáférési idõ lízingelé-
se, adatfeldolgozó berendezések bérlése, számítógép-programo-
zás, számítógépszoftver tervezése, számítógépszoftverek korsze-
rûsítése, szakmai tanácsadás, nem üzleti jellegû tanácsadás, a szá-
mítógéphardver és -szoftvertervezéssel kapcsolatos tanácsadás,
számítógépes szoftverek bérlése, számítógépes adatvisszanyerés,
a számítógépes szoftver kezelése, számítógéprendszer elemzése,
kutatás és fejlesztés új termékek felhasználásával harmadik sze-
mélynek, grafikai tervezés, a számítógépes adatbázis elérési ide-
jének lízingelése, offset nyomtatás, fotoszolgáltatás, fotokompo-
zíció elkészítése, mûszaki tervezési ismeretek, minõség vizsgálat,
selyemszitanyomat elkészítése, fotoszolgáltatások, különösen fo-
tográfiai szolgáltatások, a képek és fotók digitalizálása, nyomtat-
ványok elkészítése, megtervezése és megrajzolása, szoftverszol-
gáltatások, különösen programok írása és kezelése, internetszol-
gáltatások, nevezetesen a számítógép adattárához és a hálózathoz
való hozzáférési idõ bérbeadása internet segítségével, informá-
ciótovábbítás és információcsere megszervezése az interneten,
internetszolgáltatások, nevezetesen a merevlemez memóriájának
installálása és az internet számára hozzáférhetõvé tétele, domén-
nevek aktiválása, internet információs oldalak elkészítése a fel-
használó számára, kezelési funkciók a fentiekkel kapcsolatosan,
az interneten való tallózási lehetõség kezelése és karbantartása,
internet/intranet oldalak elkészítése; a számítógépes szoftver kor-
szerûsítése, tervezése, bérlése, visszanyerése és karbantartása; a
kereskedelmi fejlesztés elemzési adataival kapcsolatos progra-
mok elkészítése, adathordozókra való adattovábbítás, számítógé-
pes rendszerek programjainak elkészítése, meglévõ számítógépes
rendszerekre való adatfelvitel, reklámtervezéssel kapcsolatos
szoftver elkészítése és fejlesztése, reklámfilmek, reklámhelyek,
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rádióreklámok, számítógépes animációs reklámok elkészítése és
fejlesztése, számítógépes hardverrel kapcsolatos konzultáció,
számítógépes rendszer elemzése, adatfelvétel, adatbázissal kap-
csolatos szolgáltatások, adatfelvevõ berendezések bérbeadása,
nyomtatás a cég és terméke megjelenítésére az interneten, fejlesz-
tési és kutatási szolgáltatások, amelyek a 42. osztályba tartoznak,
a számítógépes adatbázishoz való hozzáférési idõ megszervezése
és lízingelése, a számítógépes hálózaton való jelenlét megszerve-
zése, a számítógépes hálózaton való jelenlét megszervezése, kü-
lönösen az interneten, beleértve a 42. osztály szolgáltatásait, adat-
hálózat programjainak elkészítése, online szolgáltatások, neveze-
tesen weboldalak installálása az interneten harmadik személy szá-
mára, az interneten lévõ weboldalakhoz való hozzáférési idõ biz-
tosítása és bérbeadása, internet reklámoldalak megjelenítése és
felhelyezése a következõ témákkal kapcsolatban: kutatás, számí-
tógépes rendszer analízise, biztonsági szolgáltatások, elektroni-
kus kép- és hangfigyelés, termelési folyamat felügyelete, termelé-
si felszerelések, a termelési egységek, nagy- és kiskereskedelmi
egységek, raktárak, köz- és magánépületek, szállítás, földalat-
ti-állomások, állomások, sportterületek, kiállítások, bármiféle
szórakoztató rendezvény, számítógépes szoftver kezelése, csere-
gép biztosítása a számítógép hardverjének vagy szoftverjének ja-
vítása idején, monitorok, nyomtatók, térképszerkesztés, világító-
berendezések, számítógépes hardver és szoftver bérbeadása, szá-
mítógépes perifériák, a szervizközpontok mûködtetése, nevezete-
sen közvetett diagnózis és a számítógépes szoftver által használt
adatbázis kezelése, különösen az internet segítségével, a számító-
gépes hardverrel és monitorral kapcsolatos konzultáció, számító-
gépes szoftver korszerûsítése, számítógépes adatvisszanyerés,
számítógépes rendszer elemzése, fotokompozíciók készítése,
szoftvercég szolgáltatásai, nevezetesen a programok készítése és
javítása.

(111) 192.933 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01163 (220) 2007.04.04.
(732) Kofola Holding a.s., Ostrava (CZ)
(300) 0-446819 2007.03.27. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek.
30 Tea alapú italok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más eszenciák ita-
lok elõállítására; sörök.

(111) 192.939 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01466 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej.

(111) 192.940 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01477 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tejtermékek.

(111) 192.941 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01675 (220) 2007.05.04.
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és

Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Szeged (HU)

(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 192.942 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01677 (220) 2007.05.04.
(732) dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Vizek; ásványvizek; ízesített vizek.

(111) 192.943 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01678 (220) 2007.05.04.
(732) dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Vizek; ásványvizek; ízesített vizek.

(111) 192.944 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01679 (220) 2007.05.04.
(732) dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Vizek; ásványvizek; ízesített vizek.
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(111) 192.945 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01683 (220) 2007.05.04.
(732) VINDIJA d.d., Varazdin (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) VITAKTIV
(511) 29 Hús, hal-, szárnyas- és vadhús; húskivonatok; befõzött, fa-

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok, kompótok; tojás, tej és tejkészítmények, étkezési olajok
és zsírok.

32 Sörök; ásvány- és szénsavval dúsított vizek és más alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 192.946 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01919 (220) 2007.05.22.
(732) Roadster Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Aprósütemények, cukrászsütemények, díszek sütemények-
hez (ehetõ), fagylalt, jégkrém, gyümölcsös sütemények, torták,
kávé, marcipán, sütemények.

43 Vendéglátóipar.

(111) 192.947 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01920 (220) 2007.05.22.
(732) Roadster Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Aprósütemények, cukrászsütemények, díszek sütemények-
hez (ehetõ), fagylalt, jégkrém, gyümölcsös sütemények, torták,
kávé, marcipán, sütemények.

43 Vendéglátóipar.

(111) 192.948 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01924 (220) 2007.05.22.
(732) Concept Multimedia Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lengyel Attila, Sarkadi & 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.

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

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

38 Távközlés.

(111) 192.949 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01927 (220) 2007.05.22.
(732) ANIMPEX Kft., Budapest (HU)

(541) NK jeans
(511) 25 Alsónadrágok, dzsekik, felsõruházat, fürdõnadrágok, gallé-

rok, ingek, ingelõk, ingblúzok, kabátok, kötött áruk, mellények,
mûbõr ruházat, nadrágok, nõi ruhák, pizsamák, pólók, pulóverek,
sálak, sportcipõk, szoknyák, térdnadrágok, tornaruházat, zoknik,
övek (ruházat).

(111) 192.950 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01926 (220) 2007.05.22.
(732) Vylyan Vinum Kft., Kisharsány (HU)

(541) Virtus
(511) 33 Alkoholos italok (sörök kivételével).

(111) 192.971 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02281 (220) 2007.06.21.
(732) Tandberg ASA, Lysaker (NO)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TANDBERG
(511) 9 Tudományos, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, film-

felvevõ, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (fel-
ügyelõ), életmentõ és oktatókészülékek és mûszerek; elektromos
energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabá-
lyozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezé-
sek; hang vagy képek rögzítésére, átvitelére vagy reprodukciójára
szolgáló készülék; mágneses adathordozók, (jel)hordozó leme-
zek; árusítóautomaták és érmebedobással mûködõ berendezések-
hez készült szerkezetek; pénztárgépek, számológépek, adatfel-
dolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek; vi-
deokonferencia-rendszerek; videokonferencia-berendezések és
-felszerelések; rendszerek, berendezések és felszerelések, köztük
szoftverek és webalapú szoftveralkalmazások számítógépes háló-
zatok útján történõ valós idejû, multimédiás és több fél bevonásá-
val történõ kommunikációhoz; hangok és képek vételére, tárolá-
sára, másolására, visszajátszására, rögzítésére és továbbítására
szolgáló berendezések, köztük kamerák, mikrofonok, televízió-
monitorok, videomonitorok, számítógépes monitorok, asztali vi-
deorendszerek, audioegységek, erõsítõk, visszhang-kiegyenlítõk,
keverõk, hangszórók, távirányító-adókészülékek, televíziókészü-
lékek, rádiókészülékek, lemezjátszók, memóriaalapú lejátszók,
telefonok, videotelefonok, mobiltelefonok és hordozható termi-
nálok; szoftveralkalmazások és webalapú szoftveralkalmazások
kommunikációhoz, interakcióhoz és adatmegosztáshoz; analóg-
digitális és digitális-analóg átalakítók; rendszerek és felszerelések
audioanyagok, adatok és videoanyagok digitális közvetítéséhez
különféle, köztük kábeles, mûholdas, földi, IP- és távközlési háló-
zatokon keresztül; rendszerek és felszerelések audioanyagok,
adatok és videoanyagok sugárzásához különféle, köztük kábeles,
mûholdas, földi, IP- és távközlési hálózatokon keresztül; rendsze-
rek és felszerelések kommunikációs infrastuktúrákhoz, köztük ki-
szolgálókhoz, archiváláshoz, többpontos vezérlõegységekhez
kapcsolókhoz, keverõkhöz, átjárókhoz, kapuõrökhöz, tûzfalak-
hoz és hálózatkezelõ szoftverekhez; rendszerek, felszerelések és
szoftverek adatok ellenõrzéséhez, védelméhez, titkosításához és
hitelesítéséhez; rendszerek, felszerelések és szoftverek idõ, talál-
kozók, órarendek, vagyontárgyak kezelésére és találkozóhelyiség
kezeléséhez; elektronikus kiadványok (letölthetõ), elektronikus
kiadványok, nevezetesen könyvek, kézikönyvek, prospektusok a
videokonferencia területén.
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(111) 192.972 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02694 (220) 2007.07.24.
(732) Pápai Hús Élelmiszeripari Feldolgozó Zrt., Pápa (HU)

(546)

(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,
kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húské-
szítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt, füs-
tölt-fõtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy
bélben fõtt, pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húské-
szítmények, étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termé-
keik.

(111) 192.973 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02287 (220) 2007.06.21.
(732) Sagmel, Inc., Libertyville, Illionis (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi használatra; gyógyászati célokra al-
kalmas diétás anyagok, bébiételek; ragtapaszok, kötözõanyagok;
fogtömõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111) 192.974 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02701 (220) 2007.07.24.
(732) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapestû (HU)
(740) dr. Gubek Nóra ügyvéd, Budapest

(541) Béla és Bandi
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 192.975 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02704 (220) 2007.07.25.
(732) Jia Long Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat.

(111) 192.976 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02117 (220) 2007.06.05.
(732) Barish Ghulam Faruq, Taksony (HU)

(541) RUN72
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.977 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01236 (220) 2007.04.16.
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett

cég), New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) COLGATE MAX WHITE
(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-

ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, elsõsorban fogkefék és fogkefetartozékok.

(111) 192.978 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02289 (220) 2007.06.21.
(732) Sagmel, Inc., Libertyville, Illionis (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) THERAVIT
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, gyó-

gyászati célokra alkalmas diétás anyagok, gyógyhatású termékek
és táplálékkiegészítõk, vitaminkészítmények, beleértve a vita-
minhiány és -elégtelenség és ásványianyag-hiány megelõzésére
és kezelésére szolgáló készítményeket is.

(111) 192.979 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02475 (220) 2007.07.09.
(732) AG-MÉDIA Kft., Debrecen (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.

(111) 192.980 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02970 (220) 2007.08.29.
(732) Sagmel, Inc., Libertyville, Illionis (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, gyógyhatású termékek és táplálékkiegé-
szítõk, beleértve spermaképzõdést elõsegítõ készítményeket fér-
fiaknál.

(111) 192.981 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02283 (220) 2007.06.21.
(732) Sagmel, Inc., Libertyville, Illionis (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) JUNGLE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, gyógyászati készítmények

orvosi célokra, vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra, vita-
minkészítmények, mikroelemeket tartalmazó készítmények hu-
mán és állatgyógyászati használatra.

(111) 192.982 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02286 (220) 2007.06.21.
(732) Sagmel, Inc., Libertyville, Illionis (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) NAZOL
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(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; higiéni-
ai készítmények gyógyászati célokra, beleértve a légzést meg-
könnyítõ gyógykészítményeket is.

(111) 192.983 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02291 (220) 2007.06.21.
(732) Rataj András, Göd (HU);

Ráczki Marianna, Göd (HU)

(541) LIWET
(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.

(111) 192.984 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02707 (220) 2007.07.25.
(732) Lengyel-Magyar Történelmi Társaság, Gyõr (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális vagy ne-
velési célú kiállítások szervezése; kulturális hagyományõrzõ ren-
dezvények, klubok szervezése; klubszolgáltatások (oktatás vagy
szórakoztatás); különféle szintû oktatások szervezése és lebonyo-
lítása, eszmecserék, szakmai kiállítások, konferenciák szervezése
és lebonyolítása; fordítói szolgáltatások; könyv, folyóirat kiadá-
sa; fogadások szervezése (szórakoztatás); üdülõtáborok szolgál-
tatásai (szórakoztatás); sport- és kulturális tevékenységek; bálok
szervezése.

(111) 192.985 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01075 (220) 2007.03.30.
(732) San Felice Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír és papírcikkek, könyvek, fényképek, papíripari cik-
kek, acéltollak; bélyegzõtartó állványok; bélyegzõk, pecsétek;
ceruzák; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek;
írókréta; írószerek; írótollak; írótollak aranyból; rajzeszközök;
rajzfelszerelések; tintatartók; tinták; toll- és ceruzatartók; tollak;
tollszártartók; tolltartók; tolltörlõk; töltõceruzák, csavarironok;
töltõtollak; tuskihúzók; tusok.
35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

(111) 192.986 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01841 (220) 2007.05.17.
(732) V-726 Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 192.987 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02113 (220) 2007.06.05.
(732) dr. Szõcs István, Budapest (HU)
(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FoamFatale
(511) 9 Habbal oltó tûzoltó berendezések és készülékek, alkatrészek

habbal oltó tûzoltó berendezésekhez és készülékekhez.

(111) 192.988 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02114 (220) 2007.07.09.
(732) E-G Profit Contact Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Kozmetikai szolgáltatás.

(111) 192.989 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02231 (220) 2007.06.14.
(732) Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt., Hollóháza (HU)
(740) dr. Cserba Lajos ügyvéd, Diósgyõr

(546)

(511) 14 Porcelánárukat nemesfémmel és ötvözeteikkel mûvészi
munkával bevont termékek.
21 Porcelánáruk.

(111) 192.990 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02285 (220) 2007.06.21.
(732) Sagmel, Inc., Libertyville, Illionis (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) THERAFLEX
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, diétás

anyagok gyógyászati célokra, gyógytermékek és táplálékkiegé-
szítõk, beleértve a mozgatórendszer kezelésére szolgáló terméke-
ket is.
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(111) 192.991 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02290 (220) 2007.06.21.
(732) Sagmel, Inc., Libertyville, Illionis (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények orvosi használatra; gyógyászati célokra al-
kalmas diétás anyagok, bébiételek; ragtapaszok, kötözõanyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111) 193.066 (151) 2008.03.03.
(210) M 06 04137 (220) 2006.12.19.
(732) Hungaro-Rail Nemzetközi Szállítmányozási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. T Nagy Tibor, Dr. T Nagy Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ADRIATRAIN
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás táro-
lással kapcsolatban; jármûvek kölcsönzése teherszállításra; rak-
tárbérlet; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás; teheráruk ki-
rakása; teher(áru) szállítás; vasúti szállítás; raktárbérlet; szállítási
szolgáltatások.

(111) 193.067 (151) 2008.03.03.
(210) M 06 04139 (220) 2006.12.19.
(732) Hungaro-Rail Nemzetközi Szállítmányozási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. T Nagy Tibor, Dr. T Nagy Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TRANSPANNONIA
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás táro-
lással kapcsolatban; jármûvek kölcsönzése teherszállításra; rak-
tárbérlet; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás; teheráruk ki-
rakása; teher(áru) szállítás; vasúti szállítás; raktárbérlet; szállítási
szolgáltatások.

(111) 193.068 (151) 2008.03.03.
(210) M 06 04140 (220) 2006.12.19.
(732) Hungaro-Rail Nemzetközi Szállítmányozási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. T Nagy Tibor, Dr. T Nagy Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HUNGAROTRAIN
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás táro-
lással kapcsolatban; jármûvek kölcsönzése teherszállításra; rak-
tárbérlet; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás; teheráruk ki-
rakása; teher(áru) szállítás; vasúti szállítás; raktárbérlet; szállítási
szolgáltatások.

(111) 193.069 (151) 2008.03.03.
(210) M 06 04141 (220) 2006.12.19.
(732) Hungaro-Rail Nemzetközi Szállítmányozási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. T Nagy Tibor, Dr. T Nagy Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PANNONTRAIN

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás táro-
lással kapcsolatban; jármûvek kölcsönzése teherszállításra; rak-
tárbérlet; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás; teheráruk ki-
rakása; teher(áru) szállítás; vasúti szállítás; raktárbérlet; szállítási
szolgáltatások.

(111) 193.070 (151) 2008.03.03.
(210) M 06 01711 (220) 2006.05.16.
(732) Villa Holding, LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Morristown, New Jersey (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 43 Olasz éttermi szolgáltatások.

(111) 193.071 (151) 2008.03.03.
(210) M 06 01713 (220) 2006.05.16.
(732) Villa Holding, LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Morristown, New Jersey (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 43 Olasz éttermi szolgáltatások.

(111) 193.072 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01099 (220) 2007.04.02.
(732) Biológiai Labor Eszköz Fenntartó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sz. Szabó Sándor, Szabó és Szomor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(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.

(111) 193.074 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01107 (220) 2007.04.02.
(732) BRIDGE-HUNGARY Biztosításközvetítõ és Tanácsadó Zrt.,

Szolnok (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Szaniszló ügyvéd, Szolnok

(546)

(511) 35 Konzultációk üzletvezetéshez, piackutatások, reklámújság,
szakértõi véleménynyújtás ügyletekben, üzletvezetéshez tanács-
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adó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás kereskedelmi
vagy iparvállalatoknál.
36 Bankügyletek, biztosítási ügynökségek, biztosítások, érték-
papírok letétbe helyezése, ingatlanok kezelése, pénzügyi elemzé-
sek, pénzügyletek, tranzakciók (pénzügyi ügyletek), ügynöki
munkák.
41 Tanítás, oktatás.

(111) 193.075 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01241 (220) 2007.04.17.
(732) Ebaszin Kft., Budapest (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest

(541) HOMEBURG
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(111) 193.076 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01242 (220) 2007.04.17.
(732) Ebaszin Kft., Budapest (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest

(541) BERGHOME
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(111) 193.077 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01246 (220) 2007.04.17.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(111) 193.078 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01257 (220) 2007.04.17.
(732) The Timken Company (Ohio állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) TIMKEN
(511) 4 Minden célra használható és ipari kenõanyagok.

7 Kenõanyagok golyóscsapágyakhoz, láncokhoz, lineáris ve-
zetékekhez, fogaskerekekhez, tömítésekhez és gépekhez.

(111) 193.079 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01659 (220) 2007.05.02.
(732) Oxicar-Trans Kft., Érd (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) OXICAR
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi tevékenység, kereskedelmi ad-

minisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

(111) 193.080 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01858 (220) 2007.05.18.
(732) EXPOL Különleges Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Üllõ (HU)
(740) dr. Vörös Veronika, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EXPOL
(511) 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és

vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 193.081 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01859 (220) 2007.05.18.
(732) Kukoricza János, Tiszaújváros (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászzsinórok, horgászbotok, hor-
gászorsók.

(111) 193.082 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01860 (220) 2007.05.18.
(732) Nivokorr Kereskedelmi Kft., Várpalota (HU)
(740) Glázer Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser

és Tanácsadó Kft., Budapest

(546)

(511) 2 Festékek; lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; bevo-
nóanyagok; hígítók; valamint fémvédõ bevonatok és szerek.

(111) 193.083 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01861 (220) 2007.05.18.
(732) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Móricz Zsigmond Színház,

Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek,
különösen kulturális és mûvészeti fesztiválok, színházi produkci-
ók, egyéb színpadi elõadások és vetélkedõk, zenés és táncos szó-
rakoztató elõadások, szabadtéri produkciók, koncertek; filmvetí-
tések, színdarab- és filmszemlék, cirkuszi produkciók; képzõmû-
vészeti és népmûvészeti programok, bemutatók, tárlatok, vetélke-
dõk; kulturális és mûvészeti ismeretterjesztõ elõadások.

(111) 193.084 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01862 (220) 2007.05.18.
(732) KNIPL Kft., Budapest (HU)
(740) Ganter János, Budapest
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(546)

(511) 7 Festéktechnológiai rendszerek; alkotóelemei: elõkezelõ
rendszer, ATL-KTL berendezések, porszóró kabinok, száraz il-
letve nedves leválasztású tetõkabinok, beégetõ illetve vízleszárító
kemencék, szennyvízkezelõ rendszerek, anyagmozgató rendsze-
rek.

(111) 193.085 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01864 (220) 2007.05.18.
(732) Harasztos Frigyes, Érd (HU)
(740) dr. Gõz Orsolya, Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
35 Reklámozás, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek
intézése, kereskedelmi ügyletek adminisztrációja, irodai munkák.

(111) 193.086 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01866 (220) 2007.05.18.
(732) SHS Union Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Németh Zoltán, Németh Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; játék- és
pénznyerõautomaták.

(111) 193.087 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01867 (220) 2007.05.18.
(732) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra.

(111) 193.088 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01868 (220) 2007.05.18.
(732) MasterCard International Incorporated (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MASTERCARD ... FELBECSÜLHETETLEN
(511) 36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; valutaügyle-

tek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitel-
kártya, terheléses kártya, feltöltõ-kártya és elõre kifizetett tartalé-
kolt értékû kártya szolgáltatások nyújtása; banki, fizetési, hitel-,
terheléses, feltöltõ-, készpénzfizetéses, terheléses érték letét hoz-
záférési szolgáltatások; számlafizetési szolgáltatások; hitelkár-
tya, terheléses kártya, feltöltõkártya és elõre fizetett kártya és tar-
talékolt értékû kártya szolgáltatások; csekkigazolási és csekk-ki-

fizetési szolgáltatások; bankautomata szolgáltatások; pénzügyi
tranzakciók lebonyolítása online, egy számítógépes adatbázison
keresztül vagy telekommunikáció által; kártyatulajdonosok által
pénzügyi tranzakciók lebonyolítására irányuló szolgáltatás bank-
automatákon keresztül; kártyatulajdonosoknak egyenlegközlõ,
pénzbetét és pénzfelvétel biztosítása bankautomatákon keresztül;
kiegyenlítési és felhatalmazási szolgáltatások; utazásbiztosítási
szolgáltatások; utazási csekkek és utazási voucherek kibocsátása
és visszaváltása; ügyfélazonosító szolgáltatások; pénzügyi infor-
mációk igazolása; pénzügyi információk adatainak kódolása és
dekódolása; pénzügyi eredmények fenntartása; elektronikus ala-
pok átutalása és valutaváltási szolgáltatások; pénzügyi szolgálta-
tások terjesztése interneten és egyéb számítógépes hálózatokon
keresztül; távfizetési szolgáltatások; tárolt érték elektronikus
pénztárca szolgáltatások; elektronikus alapok és valutaátutalási
szolgáltatások nyújtása; elektronikus fizetési szolgáltatások; elõ-
re fizetett telefonos hívókártya szolgáltatások; készpénz-kifizeté-
si szolgáltatások, valamint tranzakciómegbízási és rendezési
szolgáltatások; terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása rádió-
frekvenciás azonosítóeszközökön keresztül (transzponderek);
terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása kommunikációs és tele-
kommunikációs eszközökön keresztül; utazásbiztosítási szolgál-
tatások; csekkigazoló szolgáltatások; kibocsátás és kifizetési
szolgáltatások utazási csekkekre és utazási voucherekre vonatko-
zóan; kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására irányuló
pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil telekommunikációs esz-
közökön keresztül, beleértve a kifizetési szolgáltatások vezeték
nélküli eszközökön keresztül; online, hálózatokon keresztül vagy
egyéb elektronikai eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedel-
mi szolgáltatások támogatására irányuló pénzügyi szolgáltatások
nyújtása elektronikusan digitalizált információk felhasználásá-
val; értékváltó szolgáltatások, nevezetesen a biztonságos érték-
váltás beleértve elektronikus készpénz, smart kártya eszközökön
keresztül elérhetõ számítógépes hálózatokon keresztül; webolda-
lon keresztül nyújtott számlakiegyenlítési szolgáltatások; online
ügyintézés; pénzügyi szolgáltatások nyújtása telefonon valamint
globális számítógépes hálózaton vagy az interneten keresztül;
pénzügyi szolgáltatások nyújtása globális számítógépes hálóza-
ton vagy az interneten keresztül; ingatlanszolgáltatások; ingatlan-
vagyon-szolgáltatások;ingatlanbiztosítási szolgáltatások; biztosí-
tási vagyontulajdonosoknak, vagyonbiztosítási szolgáltatások;
ingatlanmeghitelezés; ingatlanügynökség; ingatlanbecslés; ingat-
lanügynöki szolgáltatások; ingatlan-értékbecslés; ingatlanadmi-
nisztráció; ingatlanhoz kapcsolódó pénzügyi ügyletek adminiszt-
rációja; ingatlankölcsönök nyújtása; ingatlanfejlesztéssel kapcso-
latos szolgáltatások nyújtása; ingatlanra vonatkozó pénzügyi bró-
ker szolgáltatások; ingatlan vagyonra és ingatlanokra vonatkozó
pénzügyi szolgáltatások; ingatlan vételére vonatkozó pénzügyi
szolgáltatások; ingatlanfedezetû kölcsönszerzõdések lebonyolí-
tása; ingatlanok megosztott tulajdonának lebonylítása; ingatlan
vételére vonatkozó pénzügyek nyújtásának lebonyolítása; ingat-
lan megszerzésére és ingatlanban való érdekeltségre irányuló se-
gítségnyújtás; ingatlanban való tõkebefektetés; kereskedelmi va-
gyon befektetési szolgáltatások; vagyon megszerzésére vonatko-
zó pénzügyi szolgáltatások; vagyoneladásra vonatkozó pénzügyi
szolgáltatások; szabad felhasználású vagyon pénzügyi értékelése;
bérelt ingatlanok pénzügyi értékelése; ingatlan-bérbeadás lebo-
nyolítása; ingatlanlízing lebonyolítása; vagyonlízing; ingatlanva-
gyon-lízing; szabad felhasználású vagyonlízing; ingatlanvagyon-
ra vonatkozó birtokkezelési szolgáltatások; vagyonértékelés; va-
gyonportfolió-kezelés; vagyonkezelés; ingatlantulajdonra vonat-
kozó tanácsadó szolgáltatások; ingatlan-értékbecslésre vonatko-
zó tanácsadói szolgáltatások; vállalati ingatlantanácsadói szolgál-
tatások; ingatlanra vonatkozó számítógépesített információs szol-
gáltatások; ingatlanra vonatkozó konzultációs szolgáltatások; in-
gatlanvagyonra vonatkozó információk nyújtása; vagyonpiacra
vonatkozó információk nyújtása; ingatlan megszerzésére vonat-
kozó kutatási szolgáltatások; ingatlanaukciókkal kapcsolatos ku-
tatási szolgáltatások.
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(111) 193.089 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01869 (220) 2007.05.18.
(732) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 193.090 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01870 (220) 2007.05.18.
(732) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) TopOne Business Center
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 193.091 (151) 2008.03.03.
(210) M 07 01871 (220) 2007.05.18.
(732) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Budapest One Business Center
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 193.103 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 00819 (220) 2007.03.12.
(732) IWiW Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés; nevezetesen közösségi portál, elektronikus leve-
lezés, e-mail, információs szolgáltatások interneten keresztül,
üzenetek és képek továbbítása számítógép segítségével.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 193.104 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 00820 (220) 2007.03.12.
(732) IWiW Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

38 Távközlés; nevezetesen közösségi portál, elektronikus leve-
lezés, e-mail, információs szolgáltatások interneten keresztül,
üzenetek és képek továbbítása számítógép segítségével.

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

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

(111) 193.105 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 00826 (220) 2007.03.12.
(732) Maspex Olympos Kft., Nyárlõrinc (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek.

(111) 193.106 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02432 (220) 2007.07.05.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) FRUITOLOGY
(511) 29 Tej, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, neve-

zetesen: tejes desszertek, joghurtok, joghurtitalok, habok, kré-
mek, krémdesszertek, tejszín, vaj; sajtkrémek, sajtok, érett sajtok,
penészes érett sajtok, friss sajtok és pácolt sajtok, túró, folyékony
vagy krém állagú friss sajtok; fõleg tejbõl vagy tejtermékbõl ké-
szült natúr vagy ízesített italok, fõleg tejbõl készített tejitalok,
gyümölcsös tejes italok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termé-
kek.

30 Szénsavmentes és szénsavas vizek (ásványvizek és nem ás-
ványvizek), gyümölcs- és zöldséglevek, gyümölcs- és zöldségita-
lok, limonádék, szódavizek, gyömbérsör, sörbet-italok, italkészít-
mények, szörpök italok készítésére, alkoholmentes zöldség- és
gyümölcssûrítmények, alkoholmentes tejes erjesztett adalékot
tartalmazó italok.

(111) 193.107 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02426 (220) 2007.07.05.
(732) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-
vételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.
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(111) 193.108 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02424 (220) 2007.07.05.
(732) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Tóth Zsuzsanna, Budapest

(546)

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

(111) 193.109 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02249 (220) 2007.06.19.
(732) Sütõ Zoltán, Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi Menedzser és Tanácsadó

Kft., Budapest

(541) JUST MARRIED CENTER
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereske-

delmi ügyletek adminisztrációja.

(111) 193.110 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02250 (220) 2007.06.19.
(732) Celgene Corporation, Summit, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) CELGENE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 193.112 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02090 (220) 2007.06.01.
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, California (US)
(300) 77/100,953 2007.02.06. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S
END

(511) 41 Szórakoztatási és oktatási szolgáltatások.

(111) 193.113 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02089 (220) 2007.06.01.
(732) Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.,

Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest

(546)

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

(111) 193.114 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02085 (220) 2007.06.01.
(732) Magyar Ásványvíz Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 193.115 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02428 (220) 2007.07.05.
(732) CLS Mûvészeti Kiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 CD-k.
41 Szórakoztatás; szórakoztató tárgyú rendezvények szervezé-
se és lebonyolítása.

(111) 193.116 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02427 (220) 2007.07.27.
(732) Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) HUNGAROVET
(511) 42 Weboldal alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 193.117 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02430 (220) 2007.07.05.
(732) Kunság-Szesz Zrt., Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 32 Forrásvíz.

(111) 193.118 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02434 (220) 2007.07.05.
(732) Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd., Hefei City, Anhui

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

Budapest

(546)

(511) 12 Városi buszok; autóbuszok; tehergépkocsik, autók; sportau-
tók; tehergépjármûvek; motorkerékpárok; gépkocsialvázak; gép-
kocsikerék-gumiabroncsok; háromkerekû kisautók (motortricik-
lik).

(111) 193.121 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 03304 (220) 2007.09.28.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Do Q
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 193.122 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 03306 (220) 2007.09.28.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.124 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 03296 (220) 2007.09.28.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.125 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 03295 (220) 2007.09.28.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.126 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 03294 (220) 2007.09.28.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.150 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 02126 (220) 2007.06.07.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Esti séta
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 193.151 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01372 (220) 2007.04.18.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; 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, fõzéshez; 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) 193.152 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01371 (220) 2007.04.18.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; 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, fõzéshez; 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) 193.153 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01263 (220) 2007.04.18.
(732) Leroy. Co. Kft., Budapest (HU)

(541) NAPOLETANA
(511) 43 Étterem, restaurant, pizzéria.

(111) 193.154 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01128 (220) 2007.04.03.
(732) MI-KI Kft., Makó (HU)

(541) FESTÉKSZIGET
(511) 2 Festékek, kencék, ipari lakkok, ruhafestékek, rozsdagátló

szerek, fakonzerváló szerek, festõanyagok, maróanyagok.
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(111) 193.155 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01129 (220) 2007.04.03.
(732) MI-KI Kft., Makó (HU)

(541) FESTÉKSZIGET ÜZLETHÁLÓZAT
(511) 2 Festékek, kencék, ipari lakkok, ruhafestékek, rozsdagátló

szerek, fakonzerváló szerek, festõanyagok, maróanyagok.

(111) 193.156 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01131 (220) 2007.04.03.
(732) Globallog Kft., Szeged (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Szilk
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; raktárbérlet;

raktározás, tárolás; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás; lo-
gisztikai tevékenység.

(111) 193.165 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01906 (220) 2007.05.21.
(732) Panigay Attila, Gödöllõ (HU)

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

lásadás.

(111) 193.166 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01911 (220) 2007.05.21.
(732) Farkas Tibor, Budapest (HU);

Gasparics Antal, Budapest (HU);
Szöllõsy János, Budapest (HU)

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

(541) FLUXAVE
(511) 9 Mérõ- és jelzõkészülékek, különösen az élõ szervezetre ká-

ros mágneses és/vagy elektromos teret mérõ, jelzõ eszközök.

(111) 193.167 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01885 (220) 2007.05.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Álompár.hu
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 193.173 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01376 (220) 2007.04.18.
(732) Kürt Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(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; különösen tudományos célú kuta-
tó-fejlesztõ tevékenység integrált információbiztonság témakör-
ben.

(111) 193.174 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01374 (220) 2007.04.18.
(732) Fivinvest Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, fogadások tervezése (szórakoztatás), kultu-
rális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, eszmecserék, kol-
lokviumok szervezése és lebonyolítása.

A rovat 99 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 192.922–192.928,
192.930, 192.933, 192.939–192.950, 192.971–192.991, 193.066–
193.072, 193.074–193.091, 193.103–193.110, 193.112–193.118,
193.121, 193.122, 193.124–193.126, 193.150–193.156, 193.165–
193.167, 193.173, 193.174
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 152.191
(210) M 97 02366
(180) 2007.07.01

(111) 153.049
(210) M 97 02743
(180) 2007.07.25

(111) 153.063
(210) M 97 02467
(180) 2007.07.08

(111) 153.064
(210) M 97 02469
(180) 2007.07.08

(111) 153.065
(210) M 97 02470
(180) 2007.07.08

(111) 153.066
(210) M 97 02473
(180) 2007.07.08

(111) 153.067
(210) M 97 02474
(180) 2007.07.08

(111) 153.069
(210) M 97 02504
(180) 2007.07.09

(111) 153.072
(210) M 97 02509
(180) 2007.07.10

(111) 153.073
(210) M 97 02510
(180) 2007.07.10

(111) 153.075
(210) M 97 02518
(180) 2007.07.10

(111) 153.076
(210) M 97 02519
(180) 2007.07.10

(111) 153.078
(210) M 97 02522
(180) 2007.07.11

(111) 153.115
(210) M 97 02368
(180) 2007.07.01

(111) 153.116
(210) M 97 02375
(180) 2007.07.01

(111) 153.131
(210) M 97 02558
(180) 2007.07.14

(111) 153.132
(210) M 97 02559
(180) 2007.07.14

(111) 153.136
(210) M 97 02571
(180) 2007.07.15

(111) 153.138
(210) M 97 02574
(180) 2007.07.15

(111) 153.141
(210) M 97 02582
(180) 2007.07.15

(111) 153.278
(210) M 97 02478
(180) 2007.07.08

(111) 153.459
(210) M 97 02802
(180) 2007.07.31

(111) 153.471
(210) M 97 02801
(180) 2007.07.31

(111) 153.876
(210) M 97 02515
(180) 2007.07.10

(111) 153.878
(210) M 97 02564
(180) 2007.07.14

(111) 153.880
(210) M 97 02722
(180) 2007.07.23

(111) 153.995
(210) M 97 02650
(180) 2007.07.18
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(111) 154.070
(210) M 97 02408
(180) 2007.07.03

(111) 154.073
(210) M 97 02401
(180) 2007.07.02

(111) 154.076
(210) M 97 02441
(180) 2007.07.07

(111) 154.078
(210) M 97 02460
(180) 2007.07.08

(111) 154.080
(210) M 97 02412
(180) 2007.07.03

(111) 154.086
(210) M 97 02450
(180) 2007.07.07

(111) 154.088
(210) M 97 02403
(180) 2007.07.02

(111) 154.091
(210) M 97 02436
(180) 2007.07.07

(111) 154.092
(210) M 97 02444
(180) 2007.07.07

(111) 154.106
(210) M 97 02431
(180) 2007.07.04

(111) 154.166
(210) M 97 02663
(180) 2007.07.18

(111) 154.167
(210) M 97 02698
(180) 2007.07.22

(111) 154.168
(210) M 97 02697
(180) 2007.07.21

(111) 154.177
(210) M 97 02427
(180) 2007.07.04

(111) 154.181
(210) M 97 02453
(180) 2007.07.08

(111) 154.182
(210) M 97 02458
(180) 2007.07.08

(111) 154.183
(210) M 97 02424
(180) 2007.07.04

(111) 154.184
(210) M 97 02414
(180) 2007.07.03

(111) 154.237
(210) M 97 02735
(180) 2007.07.24

(111) 154.239
(210) M 97 02636
(180) 2007.07.17

(111) 154.240
(210) M 97 02638
(180) 2007.07.17

(111) 154.242
(210) M 97 02646
(180) 2007.07.18

(111) 154.243
(210) M 97 02622
(180) 2007.07.17

(111) 154.244
(210) M 97 02584
(180) 2007.07.15

(111) 154.245
(210) M 97 02625
(180) 2007.07.17

(111) 154.247
(210) M 97 02623
(180) 2007.07.17

(111) 154.249
(210) M 97 02591
(180) 2007.07.16

(111) 154.260
(210) M 97 02726
(180) 2007.07.24

(111) 154.262
(210) M 97 02732
(180) 2007.07.24

(111) 154.263
(210) M 97 02608
(180) 2007.07.17
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(111) 154.264
(210) M 97 02649
(180) 2007.07.18

(111) 154.267
(210) M 97 02656
(180) 2007.07.18

(111) 154.269
(210) M 97 02655
(180) 2007.07.18

(111) 154.272
(210) M 97 02652
(180) 2007.07.18

(111) 154.273
(210) M 97 02653
(180) 2007.07.18

(111) 154.278
(210) M 97 02708
(180) 2007.07.23

(111) 154.280
(210) M 97 02709
(180) 2007.07.23

(111) 154.281
(210) M 97 02710
(180) 2007.07.23

(111) 154.282
(210) M 97 02714
(180) 2007.07.23

(111) 154.285
(210) M 97 02696
(180) 2007.07.21

(111) 154.295
(210) M 97 02445
(180) 2007.07.07

(111) 154.297
(210) M 97 02459
(180) 2007.07.08

(111) 154.300
(210) M 97 02442
(180) 2007.07.07

(111) 154.323
(210) M 97 02452
(180) 2007.07.07

(111) 154.324
(210) M 97 02423
(180) 2007.07.04

(111) 154.325
(210) M 97 02426
(180) 2007.07.04

(111) 154.326
(210) M 97 02425
(180) 2007.07.04

(111) 154.327
(210) M 97 02409
(180) 2007.07.03

(111) 154.337
(210) M 97 02626
(180) 2007.07.17

(111) 154.338
(210) M 97 02597
(180) 2007.07.16

(111) 154.341
(210) M 97 02599
(180) 2007.07.16

(111) 154.349
(210) M 97 02627
(180) 2007.07.17

(111) 154.351
(210) M 97 02648
(180) 2007.07.18

(111) 154.352
(210) M 97 02620
(180) 2007.07.17

(111) 154.356
(210) M 97 02618
(180) 2007.07.17

(111) 154.426
(210) M 97 02429
(180) 2007.07.04

(111) 154.436
(210) M 97 02718
(180) 2007.07.23

(111) 154.438
(210) M 97 02713
(180) 2007.07.23

(111) 154.439
(210) M 97 02690
(180) 2007.07.21

(111) 154.441
(210) M 97 02689
(180) 2007.07.21
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(111) 154.442
(210) M 97 02731
(180) 2007.07.24

(111) 154.444
(210) M 97 02724
(180) 2007.07.24

(111) 154.445
(210) M 97 02684
(180) 2007.07.21

(111) 154.520
(210) M 97 02723
(180) 2007.07.23

(111) 154.534
(210) M 97 02773
(180) 2007.07.29

(111) 154.574
(210) M 97 02686
(180) 2007.07.21

(111) 154.581
(210) M 97 02734
(180) 2007.07.24

(111) 154.583
(210) M 97 02687
(180) 2007.07.21

(111) 154.585
(210) M 97 02520
(180) 2007.07.10

(111) 154.586
(210) M 97 02512
(180) 2007.07.10

(111) 154.875
(210) M 97 02693
(180) 2007.07.21

(111) 154.897
(210) M 97 02711
(180) 2007.07.23

(111) 154.900
(210) M 97 02660
(180) 2007.07.18

(111) 154.901
(210) M 97 02685
(180) 2007.07.21

(111) 154.902
(210) M 97 02600
(180) 2007.07.16

(111) 154.905

(210) M 97 02671

(180) 2007.07.18

(111) 154.942

(210) M 97 02495

(180) 2007.07.08

(111) 154.954

(210) M 97 02570

(180) 2007.07.15

(111) 154.961

(210) M 97 02657

(180) 2007.07.18

(111) 155.156

(210) M 97 02596

(180) 2007.07.16

(111) 155.213

(210) M 97 02712

(180) 2007.07.23

(111) 155.217

(210) M 97 02643

(180) 2007.07.18

(111) 155.244

(210) M 97 02569

(180) 2007.07.15

(111) 155.449

(210) M 97 02664

(180) 2007.07.18

(111) 155.454

(210) M 97 02699

(180) 2007.07.22

(111) 155.464

(210) M 97 02725

(180) 2007.07.24

(111) 155.472

(210) M 97 02418

(180) 2007.07.04

(111) 155.473

(210) M 97 02419

(180) 2007.07.04

(111) 155.474

(210) M 97 02420

(180) 2007.07.04
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(111) 155.569
(210) M 97 02498
(180) 2007.07.09

(111) 155.579
(210) M 97 02451
(180) 2007.07.07

(111) 155.598
(210) M 97 02496
(180) 2007.07.09

(111) 155.620
(210) M 97 02688
(180) 2007.07.21

(111) 155.621
(210) M 97 02598
(180) 2007.07.16

(111) 155.628
(210) M 97 02593
(180) 2007.07.16

(111) 155.731
(210) M 97 02438
(180) 2007.07.07

(111) 155.732
(210) M 97 02439
(180) 2007.07.07

(111) 155.862
(210) M 97 02542
(180) 2007.07.11

(111) 156.422
(210) M 97 02581
(180) 2007.07.15

(111) 156.762
(210) M 97 02583
(180) 2007.07.15

(111) 156.985
(210) M 97 02402
(180) 2007.07.02

(111) 156.988
(210) M 97 02448
(180) 2007.07.07

A rovat 129 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 164.379
(732) KEMIKÁL Építõanyagipari Rt., Budapest (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(111) 119.860
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

(111) 119.984
(732) OTIS Gazdasági Szolgáltató Bt, Kiskunlacháza (HU)

(111) 120.017
(732) Kjell Mattsson Försäljning AB, Atvidaberg (SE)

(111) 120.166
(732) sanofi-aventis , Paris (FR)

(111) 120.339
(732) Avery Dennison Corporation, Pasadena, California (US)

(111) 120.340
(732) Avery Dennison Corporation, Pasadena, California (US)

(111) 120.456
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 120.729
(732) Elematic Group Oy, Toijala (FI)

(111) 120.738
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 120.815
(732) Camara de Comercio de la Republica de Cuba, Havanna (CU)

(111) 120.998
(732) Becton Dickinson and Company, Franklin Lakes,

New Jersey (US)

(111) 121.123
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 121.124
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 121.125
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 122.569
(732) Tanabe Seiyaku Co. Ltd., Osaka (JP)

(111) 127.317
(732) Double-Cola Co.-USA (Georgia állam törvényei szerint létesült

vállalat), Chattanooga, Tennessee (US)

(111) 127.438
(732) Visa International Service Association, Foster City,

Kalifornia (US)

(111) 127.612
(732) ConAgra Grocery Products Company, LLC (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)

(111) 127.638
(732) Orient Tokei Kabushiki Kaisha (also trading as Orient Watch

Co. Ltd.), Tokió (JP)

(111) 148.701
(732) DUOPLAST Mûanyagipari és Kereskedelmi Kft.,

Kiskunhalas (HU)

(111) 151.445
(732) Balatonfüred Város Önkormányzata, Balatonfüred (HU)

(111) 151.684
(732) Húsipari Üzemek Egyesülése, Budapest (HU)

(111) 151.686
(732) Kaierlai Sport Goods (Hungary) Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 152.781
(732) Expressz Magyarország Média Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)

(111) 152.793
(732) Expressz Magyarország Média Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)

(111) 153.298
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 153.344
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 153.402
(732) Standard Trading Co. (Pvt) Ltd., Colombo 7 (LK)

(111) 153.417
(732) Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest (HU)

(111) 153.448
(732) Kelet-Nyugat Üzletközpont Kft, Budapest (HU)

(111) 153.676
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 153.683
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 153.698
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
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(111) 153.702
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 153.754
(732) Hochtief Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Helfmann, Essen (DE)

(111) 153.774
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.689
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.767
(732) CARINA 1993 Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Cegléd (HU)

(111) 154.803
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.889
(732) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest (HU)

(111) 155.085
(732) KINGSPAN GROUP PLC, Co.Cavan (IE)

(111) 155.103
(732) HOFEKA Elektromos Ipari Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 155.293
(732) Tradewind Asia Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 155.294
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.295
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.807
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.808
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.809
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.810
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.811
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.812
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.813
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.814
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.815
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.816
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.817
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.820
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.821
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.822
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.823
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.824
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.825
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.826
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.827
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.828
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.829
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.830
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.831
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.832
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.833
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.834
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.835
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.836
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
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(111) 155.840
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.841
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.843
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.844
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.845
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.846
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.851
(732) NIKE-FIOCCHI Sportlõszergyártó Kft, Fûzfõgyártelep (HU)

(111) 155.922
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 155.923
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 155.924
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 155.925
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 156.084
(732) McILHENNY COMPANY (Maine állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Louisiana (US)

(111) 156.085
(732) McILHENNY COMPANY (Maine állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Louisiana (US)

(111) 156.132
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 156.264
(732) McILHENNY COMPANY (Maine állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Louisiana (US)

(111) 156.492
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 156.494
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 156.555
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 156.563
(732) Champion Products Europe Limited, Blanchardstown Dublin

15 (IE)

(111) 156.684
(732) Lotte Confectionery Co., Ltd., Szöul (KR)

(111) 156.752
(732) Fidelity International Limited, Hamilton (BM)

(111) 156.753
(732) Fidelity International Limited, Hamilton (BM)

(111) 156.754
(732) Fidelity International Limited, Hamilton (BM)

(111) 156.756
(732) Fidelity International Limited, Hamilton (BM)

(111) 156.759
(732) General Council on Finance and Administration The United

Methodist Church, Nashville (US)

(111) 156.795
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.937
(732) Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc., Cincinnati, Ohio (US)

(111) 157.029
(732) Kingspan Group Plc., Kingscourt (IE)

(111) 157.083
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)

(111) 157.101
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 157.268
(732) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 157.269
(732) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 157.346
(732) Komandor S.A., Radom (PL)

(111) 157.431
(732) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)

(111) 157.470
(732) SARKPONT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,

Kaposvár (HU)

(111) 158.132
(732) L’OREAL, Société Anonyme, Paris (FR)

(111) 158.151
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 158.251
(732) INTEL CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Santa Clara, Kalifornia (US)
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(111) 158.417
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

(111) 158.490
(732) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia,

Pennsylvania (US)

(111) 158.684
(732) Almirall Prodesfarma AG, Baar (CH)

(111) 158.720
(732) SmithKline Beecham Corporation (Pennsylvania államban

bejegyzett cég), Philadelphia, Pennsylvania (US)

(111) 158.784
(732) The Whitaker Corporation, Wilmington, Delaware (US)

(111) 158.827
(732) TIOSOL Kft., Kistelek (HU)

(111) 159.036
(732) KABUSHIKI KAISHA KENWOOD (Kenwood Corp.),

Tokyo (JP)

(111) 159.104
(732) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia,

Pennsylvania (US)

(111) 159.106
(732) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia,

Pennsylvania (US)

(111) 159.812
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 160.728
(732) Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)

(111) 161.098
(732) Budweiser Budvar, National Corporation,

Ceské Budejovice (CZ)

(111) 161.193
(732) KAPMAN AB, Sandviken (SE)

(111) 161.265
(732) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 161.312
(732) The Cartoon Network, Inc. (Delaware Államban, Amerikai

Egyesült Államok, bejegyzett cég), Atlanta, Georgia (US)

(111) 161.333
(732) The Cartoon Network, Inc. (Delaware Államban, Amerikai

Egyesült Államok, bejegyzett cég), Atlanta, Georgia (US)

(111) 161.389
(732) PINAR SÜT MAMÜLLERI SANAYII ANONIM SIRKETI,

Merkez-Izmir (TR)

(111) 162.795
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 163.383
(732) Márka Üdítõgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 165.288
(732) KANGOL Limited, Cleator, Cumbria (GB)

(111) 165.290
(732) KANGOL Limited, Cleator, Cumbria (GB)

(111) 170.223
(732) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 170.754
(732) „SZILASSY” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Solymár (HU)

A rovat 134 db közlést tartalmaz.

M451

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 4. szám II. kötet, 2008.04.28.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása II.



Jogutódlás

(111) 120.017
(732) Kjell Mattsson Försäljning AB, Atvidaberg (SE)

(111) 120.456
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 120.729
(732) Elematic Group Oy, Toijala (FI)

(111) 121.697
(732) H.L. Foods Limited, Spalding, Lincolnshire (GB)

(111) 122.442
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

(111) 122.510
(732) Cadbury Ireland Limited, Dublin 5 (IE)

(111) 127.612
(732) ConAgra Grocery Products Company, LLC (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)

(111) 131.884
(732) JAFRA Holding Company B.V., Duiven (NL)

(111) 132.497
(732) Studio IP Holdings LLC (a Delaware limited liability

company), Wilmington, Delaware (US)

(111) 132.498
(732) Studio IP Holdings LLC (a Delaware limited liability

company), Wilmington, Delaware (US)

(111) 132.501
(732) Studio IP Holdings LLC (a Delaware limited liability

company), Wilmington, Delaware (US)

(111) 133.945
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 136.028
(732) UNICHEMA CHEMIE BV, Gouda (NL)

(111) 148.649
(732) KEMOBIL Vegyipari Termelõ és Értékesítõ Zrt., Tata (HU)

(111) 148.650
(732) KEMOBIL Vegyipari Termelõ és Értékesítõ Zrt., Tata (HU)

(111) 151.983
(732) Maredo Restaurants Holding GmbH, Düsseldorf (DE)

(111) 154.298
(732) Lornamead Group Limited, Camberley, Surrey (GB)

(111) 154.767
(732) CARINA 1993 Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Cegléd (HU)

(111) 154.821
(732) T-Mobile (UK) Limited, Hatfield, Hertfordshire (GB)

(111) 155.057
(732) FARMECO SOCIETE ANONYME DERMOCOSMETICS

(FARMECO S.A.), Galatsi (GR)

(111) 155.245
(732) GE Infrastructure Sensing, Inc., Billerica (US)

(111) 156.028
(732) Hazai Üdüléscserék Kft., Budapest (HU)

(111) 158.858
(732) Swedish Match Industries Aktiebolag, Tidaholm (SE)

(111) 161.193
(732) KAPMAN AB, Sandviken (SE)

(111) 163.383
(732) Márka Üdítõgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 163.574
(732) UNICHEMA CHEMIE BV, Gouda (NL)

(111) 163.810
(732) UNICHEMA CHEMIE BV, Gouda (NL)

(111) 173.146
(732) BILANGO Kft., Budapest (HU)

(111) 178.486
(732) JWC (INT) Limited, Thame, Oxfordshire (GB)

(111) 180.067
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.áKG, Köln (DE)

(111) 180.394
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.áKG, Köln (DE)

(111) 180.499
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.áKG, Köln (DE)

(111) 180.500
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.áKG, Köln (DE)
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(111) 181.016
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.áKG, Köln (DE)

(111) 181.479
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.áKG, Köln (DE)

(111) 181.481
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.áKG, Köln (DE)

(111) 181.493
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.áKG, Köln (DE)

(111) 182.144
(732) Kiss és Társai Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Kft.,

Tabdi (HU)

(111) 182.201
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.áKG, Köln (DE)

(111) 182.255
(732) Kiss és Társai Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Kft.,

Tabdi (HU)

(111) 185.455
(732) Valta Limited, Mauren (LI)

(111) 185.978
(732) Smile Franchise Europe Oktató és Tanácsadó Kft.,

Szombathely (HU)

(111) 186.983
(732) EDYSAN 3 Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 188.543
(732) HÉLIKER INVEST Zrt., Debrecen (HU)

(111) 188.864
(732) HBI No. 2 Limited, London (GB)

(111) 189.877
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.áKG, Köln (DE)

(111) 190.779
(732) Kiss és Társai Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Kft.,

Tabdi (HU)

(111) 191.214
(732) Wendlerné Baross Judit, Gyõr (HU)

(111) 191.241
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.áKG, Köln (DE)

(111) 191.373
(732) Kiss és Társai Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Kft.,

Tabdi (HU)

(111) 192.433
(732) X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervezõ Kft.,

Gyõr (HU)

(111) 192.459
(732) X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervezõ Kft.,

Gyõr (HU)

A rovat 52 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 120.166
(732) sanofi-aventis , Paris (FR)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 120.738
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 127.241
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 127.310
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 130.336
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 138.219
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 139.407
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 140.466
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 143.511
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 143.554
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 144.534
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 144.929
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 154.952
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 155.076
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 156.216
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 156.555
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 157.268
(732) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 157.269
(732) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 158.417
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 160.529
(732) PEAK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) Takács Ügyvédi Iroda, dr.Takács Zoltán ügyvéd, Budapest

(111) 162.795
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) S.B.G.& K.Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 170.223
(732) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 177.791
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 177.792
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 177.794
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 177.922
(732) ConocoPhillips Company, Houston, Texas (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 188.390
(732) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 27 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 120.166
(732) sanofi-aventis , Paris (FR)

(111) 120.738
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 130.336
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 138.219
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 139.407
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 140.466
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 143.511
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 143.554
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 144.534
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 144.929
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.165
(732) HAINAN SUNDIRO MOTORCYCLE CO. LTD., Haikou,

Hainan (CN)

(111) 154.270
(732) RESPIRÁTOR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Budapest (HU)

(111) 154.889
(732) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest (HU)

(111) 154.952
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.076
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 156.555
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
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(111) 157.268
(732) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 157.269
(732) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 158.417
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

(111) 160.529
(732) PEAK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 162.795
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 170.223
(732) Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 177.791
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 177.792
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 177.794
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 177.922
(732) ConocoPhillips Company, Houston, Texas (US)

(111) 188.390
(732) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

A rovat 27 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 121.123
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 121.124
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 121.125
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 122.442
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

(111) 122.510
(732) Cadbury Ireland Limited, Dublin 5 (IE)

(111) 127.317
(732) Double-Cola Co.-USA (Georgia állam törvényei szerint létesült

vállalat), Chattanooga, Tennessee (US)

(111) 133.945
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 135.741
(732) AUDATEX GmbH, Stansstad (CH)

(111) 148.701
(732) DUOPLAST Mûanyagipari és Kereskedelmi Kft.,

Kiskunhalas (HU)

(111) 153.417
(732) Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest (HU)

(111) 154.808
(732) Fõvárosi Gázmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 155.293
(732) Tradewind Asia Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 155.294
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.295
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.028
(732) Hazai Üdüléscserék Kft., Budapest (HU)

(111) 156.563
(732) Champion Products Europe Limited, Blanchardstown Dublin

15 (IE)

(111) 156.759
(732) General Council on Finance and Administration The United

Methodist Church, Nashville (US)

(111) 157.431
(732) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)

(111) 159.036
(732) KABUSHIKI KAISHA KENWOOD (Kenwood Corp.),

Tokyo (JP)

(111) 160.529
(732) PEAK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 180.740
(732) Pernod Ricard Hellas ABEE, Mytilene (GR)

(111) 185.455
(732) Valta Limited, Mauren (LI)

(111) 192.380
(732) econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelõ

Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

A rovat 23 db közlést tartalmaz.
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