
(210) M 07 01218 (220) 2007.04.13.
(731) HÍD Rádió Mûsorkészítõ és Sugárzó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BORS, szórakoztató napilap
(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.

(210) M 07 01932 (220) 2007.05.22.
(731) Billion Electric Co., Ltd., Taiwan (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Modemek; ISDN-csatlakozó adapterek; konverterek (áram-
átalakítók); számítógép-hálózati agyak, kapcsolók és útválasztók
(router); széles sávú távközlési modemek; nyomtatószerverek; lo-
kális hálózati (LAN) hozzáférési pontok a kapcsolódó számító-
gép-hálózat felhasználói számára; vezeték nélküli LAN kártyák;
internettelefonok; internettelefon-készülékek; elektromos áram-
ellátók; átkapcsoló áramellátók; hálózati transzformátorok; inter-
netvezérlõk; távközlési vezérlõk, ADSL-útválasztók, tûzfalátjá-
rók.

(210) M 07 01929 (220) 2007.05.22.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.

(210) M 07 01933 (220) 2007.05.22.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más anyagok mosodai használat-
ra, anyaglágyítók mosodai használatra, öblítõk textilekhez és edé-
nyekhez, folttisztítók, keményítõ.

(210) M 04 04259 (220) 2004.10.19.
(731) Bombay Expressz Kft., Budapest (HU)
(740) ifj. dr. Gábor László, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SALAAM BOMBAY
(511) 43 A „BOMBAY”-i konyhamûvészet alapelemeit, hagyomá-

nyait alkalmazó vendéglátás (élelmezés).

(210) M 06 01965 (220) 2006.06.02.
(731) Babiczki László, Gyöngyössolymos (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 06 01711 (220) 2006.05.16.
(731) 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.

(210) M 06 01713 (220) 2006.05.16.
(731) 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.

M1181

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/11

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 06 01142 (220) 2006.04.03.
(731) Szentlõrinc Városi Önkormányzat, Szentlõrinc (HU)

(541) LOBBIPARTI - Dél-Dunántúli Regionális Közéle-
ti Fórum

(511) 41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,
fogadások tervezése (szórakoztatás).

(210) M 06 02088 (220) 2006.06.13.
(731) DEI Magyarország Diagnosztika Export-Import Kft.,

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

(541) SIPSZÓDA
(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).

(210) M 06 03304 (220) 2006.10.06.
(731) BELFRIT POLUS Kft., Budapest (HU)
(740) Kiss Zoltán, Budapest

(546)

(511) 29 Belga sütési hagyomány szerint elõállított burgonyaszirom,
sült burgonya, csips.

43 Belga sütési hagyomány szerint elõállított ételeket forgal-
mazó bár (szolgáltatások), gyorséttermek, kantinok, büfék, étkez-
dék, kávéházak, vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgá-
ló éttermek, mobil kiszolgálóegységek (mobil büfé).

(210) M 06 03844 (220) 2006.11.24.
(731) BioHun Termékforgalmazó és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Annamária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Túró és túrótermékek.

30 Bonbonok és csokoládéval bevont termékek.

(210) M 06 03845 (220) 2006.11.24.
(731) BioHun Termékforgalmazó és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Annamária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús;
húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöld-

ségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tej-
termékek; étkezési olajok és zsírok.

30 Magyarországról származó kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tá-
pióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmé-
nyek, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;
méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres
mártások; fûszerek; jég.

31 Magyarországról származó mezõgazdasági, kertészeti, er-
dészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok,
élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

32 Magyarországról származó sörök; ásványvizek, szénsavas
vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyü-
mölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 06 03450 (220) 2006.10.19.
(731) 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.

(210) M 06 03815 (220) 2006.11.21.
(731) Balogh Zsolt, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi és marketingszolgáltatások; ke-
reskedelmi adminisztráció; szakmai konzultáció üzleti ügyekben;
üzletvezetési szolgáltatások; információknak számítógépes adat-
bázisokban való szerkesztése; az interneten vagy más elektroni-
kus médián nyújtott adatbázis-szolgáltatások.

(210) M 06 03521 (220) 2006.10.26.
(731) Seres Sándor, Budapest (HU)

(554)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
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(210) M 06 03704 (220) 2006.11.14.
(731) SQ Trade Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) PIMPY’S FACTORY
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más áruosztályokba, nyomdaipari termékek,
könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére,
ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), já-
tékkártyák, nyomdabetûk, klisék.

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

(210) M 06 03026 (220) 2006.09.12.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(210) M 06 03897 (220) 2006.11.29.
(731) Bázis Centrum Kft., Budapest (HU)

(541) CLUB SENSATION
(511) 41 Diszkók (szolgáltatásai); elõadómûvészek szolgáltatásai;

filmgyártás; fogadások tervezése (szórakoztatás); hangstúdiók
(szolgáltatásai); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; modellügy-
nökségek mûvészek számára; rádió- és televízióprogramok készí-
tése; rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; show-mûsorok szerve-
zése (impresszárió szolgáltatásai); szépségversenyek szervezése;
szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés
kabarék, varieték; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása;
üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás); alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések köl-
csönzése; bálok szervezése; egészség(védõ) klubok (kondicioná-
lás); elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus köny-
vek és folyóiratok online kiadása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmstúdiók; filmszín-
házak üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvé-
telek kölcsönzése; helyfoglalás show-mûsorokra; játékkaszinó
(szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások nyújtása; karaoke szol-
gáltatások nyújtása; kollégiumok, internátusok; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebo-
nyolítása; könyvkiadás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése;
múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); oktatás; oktatá-
si tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus publikációk
(nem letölthetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes há-
lózatból); rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; riporteri
szolgáltatások; sorsjátékok lebonyolítása; szabadidõs szolgáltatá-
sok nyújtása; szerencsejátékok; szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás;
video(szalagra) filmezés; üdülési tárgyú információ.

43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; motelek; panziók; rendezvényhez termek köl-
csönzése; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai
szolgáltatások; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló
éttermek; üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás); sátrak köl-
csönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); táborhelyek haszno-
sítása; turistaházak.

(210) M 07 00200 (220) 2007.01.23.
(731) 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.

(210) M 06 03951 (220) 2006.12.04.
(731) Sagmel, Inc., Libertyville, Illinois (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CALCEMIN
(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 irtására szolgáló készítmények, gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 06 03914 (220) 2006.11.30.
(731) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest

(541) Cover
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trá-

gyák.

5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 06 04154 (220) 2006.12.20.
(731) INDEX.HU Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(546)

(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 és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
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(210) M 06 04155 (220) 2006.12.20.
(731) INDEX.HU Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(546)

(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 és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 07 00039 (220) 2007.01.09.
(731) Szindbádnet Kft., Pilisszántó (HU)

(541) SZINBÁD
(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.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 07 00040 (220) 2007.01.09.
(731) Campona ’99 Bevásárlóközpont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Major Ágnes, Dr. Major Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 00041 (220) 2007.01.09.
(731) Mészáros Tamás, Kecskemét (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Árubemutatás, áruminták terjesztése, hirdetések levélben
megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készí-
tése, import-export ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése, kirakatrendezés, piackutatás, rádiós reklámozás, rek-
lámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok terjeszté-
se, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklám-
szövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek,
sajtófigyelés, televíziós reklámozás, üzleti menedzselés elõadó-
mûvészek részére, internetes reklámozás.

(210) M 07 00042 (220) 2007.01.09.
(731) B&M Marketing Kft., Esztergom (HU)

(546)

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

(210) M 06 04153 (220) 2006.12.20.
(731) Pólya Miklós László, Budapest (HU)
(740) dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest

(546)

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

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, jogi szolgáltatások.

(210) M 07 00060 (220) 2007.01.10.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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.

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.

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-
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get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi 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 és -fej-
lesztés.

(210) M 07 00007 (220) 2007.01.03.
(731) Tóth-Kása Richárd, Algyõ (HU); Bene Zoltán, Gyõr (HU)
(740) dr. Kriveczky György ügyvéd, Szeged

(541) MALAWI-PROJECT 333
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 04218 (220) 2006.12.22.
(731) DNDM Services Limited Liability Company, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 4 Promocionális termékek és szuvenírek, nevezetesen gyer-
tyák.

5 Lovak ápolására szolgáló termékek, nevezetesen lemosó-
szerek, úgymint samponok és kondicionálószerek.

6 Promocionális termékek és szuvenírek, nevezetesen kulcs-
karikák.

9 Lovak tréningezési technikáit bemutató audio- és videofel-
vételek, televíziós oktatóprogram, nevezetesen audio CD-k,
CD-k, digitális lemezek, video CD-k, elõre felvett, hajlékony-,
merev-, lézer- vagy optikai audiolemezek, nevezetesen audio
CD-k, CD-k, többértékû digitális lemezek, többértékû videoleme-
zek, hajlékony-, merev-, lézer- vagy optikai audio- és videoszala-
gok, vinilfelvételek, digitális audio- és videokazetták és szalagok,
video- és audioszalagok; audio-video termékek, nevezetesen ar-
tisták és lovak produkcióját bemutató zenés mûsorokról készült
videofelvételek, audiovizuális és televíziós szórakoztatóprogra-
mok, nevezetesen audio CD-k, CD-k, digitális lemezek, videole-
mezek, elõre felvett hajlékony-, merev-, lézer- és optikai audiole-
mezek, audiolemezek, lemezek, kétértékû digitális lemezek, két-
értékû videolemezek, hajlékony-, merev-, lézer- vagy optikai
audio- és videoszalagok, vinilfelvételek, digitális audiokazetták
és -szalagok, videoszalagok, videokazetták, video- és audioszala-
gok; számítógépes játékok.

14 Ékszerek, karkötõk, gyûrûk, nyakláncok, valamint ékszer-,
fülbevaló- és óratartozékok.

16 Papír- és elektronikus kiadványok, naplók, jegyzetfüzetek
és írótömbök, szakácskönyvek, üdvözlõkártyák; nyomtatványok,
nevezetesen könyvek, festéshez szükséges oktatókönyvek, naptá-
rak, képeslapok, poszterek, programok, (papírból, mûanyagból,
üvegbõl és más anyagokból készült) nyomtatott képek, fényképek
és képek, nevezetesen artista- és lovasbemutatókról készült ké-
pek; tanfolyami anyagok, képzési anyagok cowboyok, lovasok,
lovak, akrobaták, mûlovasok, edzõk, szervezõk és egyéb lovag-
lással foglalkozó szakemberek számára, kézikönyvek, tanfolyami
tervek, lovaglással kapcsolatos könyvek és felszerelések; ajándék
és papírtáskák, utazási tartozékok; hivatali tartozékok, ceruzák;

illusztrációs anyagok, bronzszobrok, szobrocskák, festmények,
litográfiák, fényképek, képek, rajzok, dombornyomásos képek,
hímzõminták, metszetek; promocionális termékek és szuvenírek,
így például pólókra vasalható matricák.

18 Táskák, nevezetesen kézitáskák, hátizsákok, utazó-, sport-,
mûanyag szatyrok és táskák; lovaglással kapcsolatos felszerelé-
sek és termékek, nevezetesen nyergek, kantárok, szövetbõl ké-
szült nyergek, lasszók, lótükrök, kötõfékek és lóvakarók; naper-
nyõk; sétapálcák; promocionális termékek és szuvenírek, neveze-
tesen bõrök.

20 Promocionális termékek és szuvenírek, nevezetesen hûtõ-
mágnesek.

21 Lovak ápolására szolgáló kefék; vizesüvegek; promocioná-
lis és szuvenírtermékek, nevezetesen csészék, tányérok, kerámia-
tárgyak, vágóasztalok, poharak, alkoholospoharak, szappanos-
üvegek és poháralátétek.

24 Textíliák, nevezetesen, ágynemû, ágytakarók, promocioná-
lis termékek és szuvenírek, úgymint takarók, párnák és ülõpárnák,
textiltörülközõk, textilszalvéták, fürdõlepedõk.

25 Férfi-, nõi, gyermek- és csecsemõruhák, nevezetesen kala-
pok, melegítõk, kabátok, esõkabátok, széldzsekik, sálak, télisap-
kák, trikók, poláranyagból készült kabátok, bodyk, kapucnis me-
legítõk, szvetterek, felsõruházat, lovaglóruházat; férfi-, nõi, gyer-
mek- és csecsemõdivat-tartozékok; poncsók, nadrágok, szok-
nyák, kesztyûk, zoknik, ruhák, köpenyek, kétrészes ruhák, övek,
fehérnemûk, cipõk, csizmák, szemüvegek, kosztümök; promoci-
onális termékek és szuvenírek, úgymint kötények.

26 Hímzések; promocionális termékek és szuvenírek, neveze-
tesen kis tûk.

27 Szõnyegek, lábtörlõk, játékszõnyegek, egérszõnyegek; kár-
pitok.

28 Játékok, táblás játékok, kártyák, társasjátékok, dámajáték,
puzzle, videojátékok, akciós játékok, készségfejlesztõ játékok
gyermekeknek és csecsemõknek, építõjátékok, oktatójátékok, já-
tékfigurák, zenei játékok, rajzos játékok, a gyerekágyhoz rögzít-
hetõ játékok; játék ló, plüssállatok és játékok; promocionális ter-
mékek és szuvenírek, nevezetesen díszek, így karácsonyi díszek,
táblák, léggömbök; hólabdák; a golfjátékhoz szükséges tartozé-
kok.

30 Élelmiszerek, úgymint csokoládék; promocionális termé-
kek és szuvenírek, például mandulás csók.

32 Alkoholmentes italok.

33 Alkoholtartalmú italok, például borok.

41 Lovaglóközpontok, istállók, lovaglóiskolák, felkészítés a
lovak, cowboyok, lovasok, akrobaták, mûlovasok, edzõk, a lo-
vaglással kapcsolatos egyéb hivatalos személyek és szervezõk
számára; gyakorlóközpontok és lovastanfolyamok a nagyközön-
ség számára; lovas szórakoztatóközpontok; filmek, 3D filmek, te-
levíziós programok, dokumentumfilmek és mozifilmek leforgatá-
sa, gyártása és vetítése; szórakoztatómûsorok, nevezetesen dalos
és/vagy zenés artista- és lovasprodukciók.

(210) M 07 00022 (220) 2007.01.08.
(731) Khronosz Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda

1. sz. aliroda, Budapest

(541) IDÕKERÉK
(511) 14 Órák és idõmérõ eszközök, fõleg homokórák nem háztartási

célokra; óradobozok, óratokok; napórák.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fõleg ho-
mokórák, flakonok, palackok, bögrék, serlegek, kelyhek, csészék.

25 Ruházati cikkek, fõleg trikók, ingek, pólók, kalapok, sap-
kák, kötények, nyakkendõk, vállkendõk, nagykendõk, melegítõk,
pulóverek, szvetterek; felsõkabátok, fõleg viharkabátok, bõrka-
bátok, mûbõr kabátok, dzsekik.
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(210) M 07 00023 (220) 2007.01.08.
(731) Khronosz Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda

1. sz. aliroda, Budapest

(541) TIMEWHEEL
(511) 14 Órák és idõmérõ eszközök, fõleg homokórák nem háztartási

célokra; óradobozok, óratokok; napórák.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fõleg ho-
mokórák, flakonok, palackok, bögrék, serlegek, kelyhek, csészék.

25 Ruházati cikkek, fõleg trikók, ingek, pólók, kalapok, sap-
kák, kötények, nyakkendõk, vállkendõk, nagykendõk, melegítõk,
pulóverek, szvetterek; felsõkabátok, fõleg viharkabátok, bõrka-
bátok, mûbõr kabátok, dzsekik.

(210) M 07 00400 (220) 2007.02.07.
(731) SI-KER E.C., Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai 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; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 07 00442 (220) 2007.02.12.
(731) Communications Heffner Media AG, Zug (CH)
(740) dr. Nyikos Attila ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 07 00445 (220) 2007.02.12.
(731) VIVIEN Ásványvíz és Üdítõital Zrt., Bicske (HU)
(740) dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SANTA AQUA
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 06 04174 (220) 2006.12.21.
(731) TESORO 2002 Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Kõvári Kálmán, Dr. Lukács László és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TESORO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; cipõfelsõrészek; cipõk;

cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalatok; csúszásgátlók lábbe-
likhez.

(210) M 06 04177 (220) 2006.12.21.
(731) 4DROPS Bt., Budapest (HU)
(740) Kocsis Péter egyéni szabadalmi ügyvivõ, Szentendre

(546)

(511) 10 Bútorzat gyógyászati használatra, testgyakorlásra szolgáló
gyógyászati készülékek, ortopédiai eszközök.

28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, gyógytest-
nevelõ felszerelések, gyakorló és kondicionáló eszközök.

41 Testnevelés, nevelés, szakmai képzés, oktatás és szórakoz-
tatás, versenyek szervezése, sport- és kulturális tevékenységek.

42 Tudományos kutatási szolgáltatás gyógyászati célokra.

(210) M 06 04179 (220) 2006.12.21.
(731) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Mozzarella sajtok.

(210) M 06 04180 (220) 2006.12.21.
(731) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Mozzarella sajtok.

(210) M 06 04181 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
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házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

(210) M 06 04182 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexten, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

(210) M 06 04185 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

(210) M 06 04186 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítményter-
vezés és -kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatá-
sok, gépek kölcsönzése.

(210) M 06 04188 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítményter-
vezés és- kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatá-
sok, gépek kölcsönzése.

(210) M 06 04189 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és

M1187

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/11

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

(210) M 06 04190 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítményter-
vezés és -kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatá-
sok, gépek kölcsönzése.

(210) M 06 04191 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

(210) M 06 04192 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

(210) M 06 04194 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

(210) M 06 04137 (220) 2006.12.19.
(731) 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.

(210) M 06 04139 (220) 2006.12.19.
(731) 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.
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(210) M 06 04140 (220) 2006.12.19.
(731) 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.

(210) M 06 04141 (220) 2006.12.19.
(731) 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.

(210) M 06 04230 (220) 2006.12.27.
(731) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) ENBREL PENCLIC
(511) 5 Reumatikus ízületi gyulladás, ízületmerevedéses csigolya-

gyulladás, pikkelysömörös ízületi gyulladás (pszoriázisos arthri-
tis), serdülõkori ismeretlen eredetû ízületi gyulladás (juvenilis idi-
opátiás arthritis), valamint pikkelysömör (pszoriázis) kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmény elõre töltött automata injek-
cióstollban.

(210) M 06 04231 (220) 2006.12.27.
(731) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) ENBREL SMARTCLIC
(511) 5 Reumatikus ízületi gyulladás, ízületmerevedéses csigolya-

gyulladás, pikkelysömörös ízületi gyulladás (pszoriázisos arthri-
tis), serdülõkori ismeretlen eredetû ízületi gyulladás (juvenilis idi-
opátiás arthritis), valamint pikkelysömör (pszoriázis) kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmény elõre töltött automata injek-
cióstollban.

(210) M 06 04232 (220) 2006.12.27.
(731) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) ENBREL MYCLIC
(511) 5 Reumatikus ízületi gyulladás, ízületmerevedéses csigolya-

gyulladás, pikkelysömörös ízületi gyulladás (pszoriázisos arthri-
tis), serdülõkori ismeretlen eredetû ízületi gyulladás (juvenilis idi-
opátiás arthritis), valamint pikkelysömör (pszoriázis) kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmény elõre töltött automata injek-
cióstollban.

(210) M 07 00152 (220) 2007.01.19.
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Oroszországból származó vodkatermékek.

(210) M 07 00181 (220) 2007.01.23.
(731) 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.

(210) M 07 00412 (220) 2007.02.08.
(731) IWI Európa Wellness Oktatási Központ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Misik Zoltán ügyvéd, Budapest

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

tevékenységek.

44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(210) M 07 00418 (220) 2007.02.08.
(731) Otthon Centrum Akadémia Oktatási és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) OTTHON CENTRUM AKADÉMIA
(511) 35 Adatfeldolgozás, adatbázisokkal kapcsolatos tevékenysé-

gek, piac- és közvélemény-kutatások végzése, hirdetés.
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36 Ingatlanberuházás, ingatlaneladás, ingatlanforgalmazás, in-
gatlanok bérbeadása és üzemeltetése, ingatlanügynöki tevékeny-
ség, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése.

41 Felnõtt- és egyéb oktatás; szakmai képzések, különösen in-
gatlannal, hitelügyintézéssel és biztosítási ügyekkel kapcsolato-
san; szabadidõs programszervezés; napilapok kiadása, idõszaki
kiadványok kiadása, online kiadási tevékenység.

(210) M 06 04042 (220) 2006.12.11.
(731) Szoják Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás, szakmai képzés; kulturális, mûvészeti tevékenysé-
gek, amennyiben ebbe az osztályba tartoznak; építészeti és egyéb
képzõmûvészeti alkotások bemutatása kulturális, oktatási célból;
építészeti díjpályázat kiírása, publikálása, pályázatok elbírálása,
díj odaítélése, nyilvános díjkiosztás; egyéb kulturális rendezvé-
nyek.

(210) M 06 04196 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.

(210) M 06 04197 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-

gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

(210) M 07 00327 (220) 2007.02.01.
(731) Lariva Kft., Budapest (HU)
(740) Ungvári György, Ózd

(546)

(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

(210) M 07 01075 (220) 2007.03.30.
(731) 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.

(210) M 07 01523 (220) 2007.04.19.
(731) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DEPILAN
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, test- és szépségápoló cik-

kek, hajmosó szerek.

(210) M 07 01525 (220) 2007.04.19.
(731) American Express Marketing & Development Corp., New York,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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(210) M 07 01529 (220) 2007.04.20.
(731) Galinett Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01530 (220) 2007.04.20.
(731) AZORION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Baánné dr. Danika Klára ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 5 Ásványi élelmiszer-kiegészítõk.

(210) M 07 01537 (220) 2007.04.20.
(731) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

36 Ingatlanügyletek.

(210) M 07 01538 (220) 2007.04.20.
(731) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NEW FASHION STREET
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

36 Ingatlanügyletek.

(210) M 07 01539 (220) 2007.04.20.
(731) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FASHION STREET
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

36 Ingatlanügyletek.

(210) M 07 01540 (220) 2007.04.20.
(731) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FASHION STREET VILÁGMÁRKÁK BUDA-
PEST SZÍVÉBEN!

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

36 Ingatlanügyletek.

(210) M 07 01541 (220) 2007.04.20.
(731) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FASHION STREET PREMIUM BRANDS THE
HEART OF BUDAPEST!

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

36 Ingatlanügyletek.

(210) M 07 01544 (220) 2007.04.20.
(731) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)

(541) HANSBORG
(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.

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

(210) M 07 01545 (220) 2007.04.20.
(731) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)

(541) HANSMARK
(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.

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

(210) M 07 01546 (220) 2007.04.20.
(731) Rozmüller Krisztián, Budapest (HU);

Katona Tamás, Budapest (HU);
Domonkos Géza, Budapest (HU)

(541) FAIRLADS DIGITAL RECORDS
(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.

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 07 01453 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Kefir.

(210) M 07 01455 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Teavaj.

(210) M 07 01439 (220) 2007.04.19.
(731) Párosító Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Juhász Zsuzsanna, Sárdy & Sárdy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 07 02283 (220) 2007.06.21.
(731) 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.

(210) M 07 02285 (220) 2007.06.21.
(731) 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.

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

Budapest

(541) NAZOL
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; higiéni-

ai készítmények gyógyászati célokra, beleértve a légzést meg-
könnyítõ gyógykészítményeket is.

(210) M 07 02287 (220) 2007.06.21.
(731) 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).

(210) M 07 02289 (220) 2007.06.21.
(731) 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.

(210) M 07 02290 (220) 2007.06.21.
(731) 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).

(210) M 07 02426 (220) 2007.07.05.
(731) 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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(210) M 07 02475 (220) 2007.07.09.
(731) 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.

(210) M 07 00610 (220) 2007.02.21.
(731) CD Projekt Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Wéber Éva Zsófia, Wéber és Frei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Csak televíziós vevõkészülékkel együtt használható játé-
kok, számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépes játékprog-
ramok, számítógépprogramok (rögzített), szoftverek (rögzített).

(210) M 07 00718 (220) 2007.03.05.
(731) Hungarovin Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mayer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 01579 (220) 2007.04.24.
(731) Kárpáti Ernõ, Szombathely (HU)

(541) KÁRPÁTI
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 07 01581 (220) 2007.04.24.
(731) ADOC-SEMIC Kiadói és Nyomdai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rédei Katalin, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; 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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 07 01583 (220) 2007.04.24.
(731) Compra Oktatási, Kereskedelmi és Gazdasági-szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest

(541) SplitDeco
(511) 16 Festmények keretezve vagy anélkül; festmények síkban

vagy térben formált vászon, mûanyag, fólia, kreatív papír, textil,
molinó, üveg, fém és fa hordozófelületen; grafikai nyomatok; gra-
fikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; metszetek; nyomatok;
színes olajnyomatok; vízfestmények, akvarellek; képek; portrék,
arcképek; poszterek; fényképek; kromolitográfiák; albumok; bro-
súrák; katalógusok; prospektusok; vékony fûzött könyvek; köny-
vecskék; könyvek; könyvkötések; folyóiratok; újságok; hírleve-
lek; nyomtatványok; naptárak letéphetõ lapokkal; dossziék; irat-
gyûjtõk; irattartók; füzetek; noteszok; írómappák; dobozok kar-
tonból vagy papírból; hirdetõtáblák papírból vagy kartonból; pla-
kátok; falragaszok papírból vagy kartonból; építészeti makettek;
szobrocskák; figurák papírmaséból; tervrajzok; iskolai táblák;
nyomtatott publikációk; világító papír; zacskók csomagolásra
(papírból vagy mûanyagból); zászlók.

(210) M 07 02291 (220) 2007.06.21.
(731) 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.
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(210) M 07 02301 (220) 2007.06.22.
(731) AERO-PACK Csomagolástechnikai és Élelmiszeripari Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kis Lajos ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Ketchup, majonéz, mustár, fûszeres mártások.

(210) M 07 01058 (220) 2007.03.29.
(731) Road Parcel Logistics Services Szállítmányozási Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Rita, Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; postaküldemények továbbítása, áruszállítás, levélben meg-
rendelt napilapok terjesztése, ügynökség szállítmányozással kap-
csolatban, szállítási szolgáltatások, teher(áru) szállítás, szállítmá-
nyozás, áruk raktározása, õrzött értékszállítás, kamionos szállítás,
jégtörõ szolgáltatások, információnyújtás tárolással kapcsolat-
ban, információ szállítással kapcsolatban, termékek csomagolása,
csomagküldemények elosztása, raktározás, tárolás, hajózási
(szolgáltatások), szállítási ügynökség, áruk csomagolása.

(210) M 07 01059 (220) 2007.03.29.
(731) Sandyford Holdings Limited, Nassau (BS)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; gyümölcsök
és zöldségek friss állapotban, vetõmagok, élõ növények és virá-
gok; állati tápanyagok, maláta.

(210) M 07 01060 (220) 2007.03.29.
(731) Gelencsér Attila, Kozármisleny (HU)
(740) dr. Komlódi András, Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 9 Digitális fényképezõgépek, digitális fényképezõgépek al-
katrészei, digitális fényképezõgépek kellékei, digitális kamera,
személyi számítógép, személyi számítógép alkatrészei, laptop,
számítógépprogramok.

(210) M 07 00628 (220) 2007.02.22.
(731) ONE Produkció Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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.

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 és -fej-
lesztés.

(210) M 07 01014 (220) 2007.03.27.
(731) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Glósz és Társa Kft., Budapest

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 07 01020 (220) 2007.03.27.
(731) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Glósz és Társa Kft., Budapest
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(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 07 01025 (220) 2007.03.27.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, bele-
értve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbe-
adását; bérelt szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal járó
apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség bizto-
sítása.

(210) M 07 02331 (220) 2007.06.27.
(731) Bau-Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Biatorbágy (HU)
(740) dr. Németh Antónia Anna, Dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Bau-Trans
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 07 02332 (220) 2007.06.27.
(731) Bau-Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Biatorbágy (HU)
(740) dr. Németh Antónia Anna, Dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 07 02335 (220) 2007.06.27.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, 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 02343 (220) 2007.06.28.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea ügyvéd, 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.

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.

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

(210) M 07 02742 (220) 2007.07.31.
(731) Master Good Kft., Kisvárda (HU)
(740) dr. Földes Tamás ügyvéd, Földes és Társa Ügyvédi Iroda,

Debrecen

(546)

(511) 29 Baromfihús és baromfihús-kivonatok.
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(210) M 07 02744 (220) 2007.07.31.
(731) Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs 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.

(210) M 07 03208 (220) 2007.09.24.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03209 (220) 2007.09.24.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03210 (220) 2007.09.24.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03211 (220) 2007.09.24.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03212 (220) 2007.09.24.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03215 (220) 2007.09.24.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGITINIB
(511) 5 Onkológiai betegségek kezelésére szolgáló humán gyógy-

szerészeti készítmények.

(210) M 07 03217 (220) 2007.09.24.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 01031 (220) 2007.03.28.
(731) Geomédia Kiadói Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

(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.

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.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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 és -fej-
lesztés.

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

(210) M 07 01677 (220) 2007.05.04.
(731) dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Vizek; ásványvizek; ízesített vizek.

(210) M 07 01678 (220) 2007.05.04.
(731) dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 32 Vizek; ásványvizek; ízesített vizek.

(210) M 07 01679 (220) 2007.05.04.
(731) dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Vizek; ásványvizek; ízesített vizek.

(210) M 07 02348 (220) 2007.06.28.
(731) Máté Ferencné, Pilisborosjenõ (HU)
(740) dr. Barcza Klára ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Olajok, étkezési; tökmagolaj, szõlõmagolaj.

(210) M 07 02349 (220) 2007.06.28.
(731) Landy Hungary Kft., Hernád (HU)
(740) dr. Molnár Klára, Dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

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

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

(210) M 07 02350 (220) 2007.06.28.
(731) Landy Hungary Kft., Hernád (HU)
(740) dr. Molnár Klára, Dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

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

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

(210) M 07 02746 (220) 2007.07.31.
(731) Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt., Budaörs (HU)

(546)

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

(210) M 07 01707 (220) 2007.05.08.
(731) EGERVIN Borgazdaság Zrt., Eger (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 01725 (220) 2007.05.09.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 07 01736 (220) 2007.05.10.
(731) Hungarolingua Transzkommunikációs és Kulturális Szolgáltató

Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Ruszthy Gyula, Ruszthy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 41 Oktatás, különösen nyelvoktatás; könyv-, tankönyv- és
nyelvkönyvkiadás, CD, CD-ROM, DVD kiadása; oktatási tárgyú
információk, oktatási vizsgáztatás; tanfolyamok, szemináriumok
rendezése és szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítá-
sa; szakmai képzõ; fordítói szolgáltatások; oktatási tárgyú infor-
mációk nyújtása.

(210) M 07 01738 (220) 2007.05.10.
(731) Manex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hajdu György, Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 01740 (220) 2007.05.10.
(731) Manex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hajdu György, Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 07 01746 (220) 2007.05.10.
(731) Szabó László, Maklár (HU)
(740) dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, Eger

(541) OLIMPIQ STEMXCELL
(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).

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

(210) M 07 01748 (220) 2007.05.10.
(731) Szabó László, Maklár (HU)
(740) dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, Eger

(541) STEMXCELL
(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).

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

(210) M 07 01749 (220) 2007.05.10.
(731) Szabó László, Maklár (HU)
(740) dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, Eger

(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).

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

(210) M 07 01750 (220) 2007.05.10.
(731) Szabó László, Maklár (HU)
(740) dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, Eger

(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).

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

(210) M 07 01751 (220) 2007.05.10.
(731) Szabó László, Maklár (HU)
(740) dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, Eger

(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).

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
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(210) M 07 01752 (220) 2007.05.10.
(731) Szabó László, Maklár (HU)
(740) dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, Eger

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

(210) M 07 01763 (220) 2007.05.10.
(731) Szerep Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 07 01779 (220) 2007.05.14.
(731) Molnár Attila, Budapest (HU)

(541) WILLY FOG
(511) 39 Utazásszervezés.

(210) M 07 01823 (220) 2007.05.16.
(731) Debreczeni József Attila, Tahi (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes koktél.

33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, alkoholos
gyümölcskivonatok.

(210) M 07 01885 (220) 2007.05.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.

(210) M 07 02795 (220) 2007.08.08.
(731) Lázár Szilvia, Budapest (HU); Raszler Tibor, Budapest (HU)
(740) dr. Magyaródi Éva, Magyaródi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások.

(210) M 07 02796 (220) 2007.08.08.
(731) Lázár Szilvia, Budapest (HU); Raszler Tibor, Budapest (HU)
(740) dr. Magyaródi Éva, Magyaródi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások.

(210) M 07 02803 (220) 2007.08.08.
(731) Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 00810 (220) 2007.03.10.
(731) Makk Ferenc, Dunasziget (HU)

(541) MOSONMAGYARÓVÁRI TE
(511) 41 Sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezé-

se; szabadidõs szolgáltatások nyújtása.

(210) M 07 00813 (220) 2007.03.12.
(731) Hajdú Csaba, Budapest (HU)

(554)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.
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(210) M 07 01099 (220) 2007.04.02.
(731) 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.

(210) M 07 01890 (220) 2007.05.21.
(731) Dobó László, Debrecen (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónemûk, csecsemõ-
kelengyék, babakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapuc-
nik (ruházat), dzsekik, fejfedõk (kalapáruk), fejszalagok (ruhá-
zat), felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fityulák, fülvédõk (ru-
házat), fürdõköpenyek, gallérok (ruházat), harisnyanadrágok, ha-
risnyák, hurkolt/kötött áruk, ingek, ingblúzok, kabátok, kalapok,
kamásnik (bokavédõk), kesztyûk (ruházat), kezeslábasok (felsõ-
ruházat), készruhák, kötöttáruk, lábbelik, melegítõk, szvetterek,
mellények, muffok (ruhanemûk), nadrágok, nyaksálak, gallérvé-
dõk, parkák (csuklyás blúzok), pelerinek, pizsamák, pólók, puló-
verek, sapkák, sálak, sportruházat, svájcisapkák, barettek, szok-
nyák, turbánok, ujjatlan kesztyûk, vállkendõk, nagykendõk, zok-
nik.

(210) M 07 01919 (220) 2007.05.22.
(731) Roadster Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

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

43 Vendéglátóipar.

(210) M 07 01920 (220) 2007.05.22.
(731) Roadster Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

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

43 Vendéglátóipar.

(210) M 07 01926 (220) 2007.05.22.
(731) Vylyan Vinum Kft., Kisharsány (HU)

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

(210) M 07 01927 (220) 2007.05.22.
(731) 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).

(210) M 07 01938 (220) 2007.05.23.
(731) Europharma Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) OMEGAESSIMO
(511) 29 Étkezési olajok.

(210) M 07 01939 (220) 2007.05.23.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SHINE
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, do-
hánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 07 01940 (220) 2007.05.23.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SNOW
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, do-
hánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 07 01941 (220) 2007.05.23.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
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(210) M 07 01942 (220) 2007.05.23.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 4 Ipari olajok, zsírok, kenõanyagok, porelszívó, -nedvesítõ és
-lekötõ vegyületek fûtõanyagok /beleértve a motorbenzineket is/,
világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek és az üzletmenettel
kapcsolatos tevékenységek.

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

(210) M 07 01947 (220) 2007.05.23.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Kamilla Magazin
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 01948 (220) 2007.05.23.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 01949 (220) 2007.05.23.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) mon.hu/plus
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 01952 (220) 2007.05.23.
(731) Zsidai Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lásadás.

(210) M 07 01960 (220) 2007.05.24.
(731) Tópark Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boross Ildikó, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 07 02415 (220) 2007.07.04.
(731) Creative Partners Kft., Budapest (HU)
(740) Mészáros Mónika, Diósd

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 02432 (220) 2007.07.05.
(731) 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.

(210) M 07 02434 (220) 2007.07.05.
(731) 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).

(210) M 07 00819 (220) 2007.03.12.
(731) 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.
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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.

(210) M 07 00820 (220) 2007.03.12.
(731) 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.

(210) M 07 00826 (220) 2007.03.12.
(731) Maspex Olympos Kft., Nyárlõrinc (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek.

(210) M 07 00848 (220) 2007.03.13.
(731) CENT-UNIO Kft., Ercsi (HU)
(740) dr. Nagy Rajmund, Dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 07 00850 (220) 2007.03.13.
(731) SOCIETA’ PER I SERVIZI BANCARI - SSB S.p.A., Milano (IT)
(300) MI2006C011814 2006.11.29. IT
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) AEGIS
(511) 9 Számítógépszoftverek bank- és hitelkártyás üzleti tranzak-

ciók biztonságának biztosítására.
45 Bank- és hitelkártyákkal kapcsolatos csalásokat felderítõ
szolgáltatások; bank- és hitelkártyás üzleti tranzakciókkal kap-
csolatos biztonsági célú elektronikus ellenõrzési szolgáltatások;
bank- és hitelkártyás üzleti tranzakciók biztonságával kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások.

(210) M 07 00851 (220) 2007.03.13.
(731) The Best Group Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) HAUSBACH
(511) 8 Evõeszközök.

21 Fém háztartási és konyhai edények és egyéb felszerelések.

(210) M 07 00885 (220) 2007.03.19.
(731) ONE Produkció Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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.

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; jogi szolgáltatások.

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

(210) M 07 01104 (220) 2006.01.06.
(731) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(740) S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

35 Különféle áruk összegyûjtése annak érdekében, hogy a vá-
sárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket
az árukat a gyógyszer-kiskereskedésekben; kereskedelmi és üzle-
ti találkozók szervezése; kereskedelmi cégek vezetését segítõ
tevékenység.

41 Gyógyszertárak tevékenységével kapcsolatos oktatási, gya-
korlati képzési és továbbképzési szolgáltatások; oktatással, gya-
korlati képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos online tájékoz-
tatás számítógépes adatbázis vagy az internet segítségével,
gyógyszertárak mûködésével kapcsolatban.

42 Üzletek belsõ és külsõ arculatának megtervezése; gyógy-
szertárak szakszolgáltatásai, különösen egészségügyi, fitnesz,
táplálkozási és diagnosztikai konzultáció és tanácsadás.

(210) M 07 01107 (220) 2007.04.02.
(731) BRIDGE-HUNGARY Biztosításközvetítõ és Tanácsadó Zrt.,

Szolnok (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Szaniszló ügyvéd, Szolnok
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(546)

(511) 35 Konzultációk üzletvezetéshez, piackutatások, reklámújság,
szakértõi véleménynyújtás ügyletekben, üzletvezetéshez tanács-
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.

(210) M 07 01974 (220) 2007.05.25.
(731) Ex Natura Plus Kft., Budaörs (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) SONNENLICHT EARTHPOWER
(511) 5 Egészségügyi és diétás készítmények gyógyászati haszná-

latra; vitaminkészítmények, gyógyhatású adalékanyagok, ásvá-
nyi élelmiszer-kiegészítõk.

(210) M 07 01975 (220) 2007.05.25.
(731) Ex Natura Plus Kft., Budaörs (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) SONNENLICHT HERBALPOWER
(511) 5 Egészségügyi és diétás készítmények gyógyászati haszná-

latra; vitaminkészítmények, gyógyhatású adalékanyagok, gyógy-
növények.

(210) M 07 01976 (220) 2007.05.25.
(731) Ex Natura Plus Kft., Budaörs (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) SONNENLICHT SUNPOWER
(511) 10 Párnák és paplanok gyógyászati használatra, ágyak és mat-

racok gyógyászati használatra.

(210) M 07 01978 (220) 2007.05.25.
(731) Kilométer Közúti Áruforgalmazó Kft., Mencshely (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti ve-
gyi termékek.

35 Kereskedelmi ügyletek, ipari, vegyi termékek kereskedel-
me; kereskedelmi adminisztráció; reklámozás; irodai munkák.

39 Áruk csomagolása, szállítása és raktározása.

(210) M 07 01991 (220) 2007.05.29.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Tere Fere Nyereményesõ
(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.

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

(210) M 07 01995 (220) 2007.05.29.
(731) Huníz Hús-Depó Kft., Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 29 Halból készített ételek, nem élõ hal, tartósított hal, sózott
hal, halfilé emberi fogyasztásra, heringek, szardínia, szardella,
ajóka, tonhal, lazac, halkonzervek, sózott hús, húskonzervek, nem
élõ fésûkagyló, ehetõ nem élõ kagylók, nem élõ osztriga, nem élõ
garnélarák, nem élõ homár, nem élõ keménytestû rákfélék, nem
élõ folyami rákok, nem élõ apró tengeri rákok, nem élõ tengeri
uborka, kaviár, nem élõ languszták, hentesáruk, hús, tartósított
hús, halhúsból és egyéb húsból készült kolbászok, hurkák, véres
hurkák, sonkák, felvágottak, virslik, bundás virslik, májpástétom,
máj, pacal, húskivonatok, húskocsonyák, húsleves-koncentrátu-
mok, levesek, húslevesek, halászlék, erõlevesek, leveskészítmé-
nyek, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, fehérje emberi fo-
gyasztásra, állati velõ táplálkozási célra, angolszalonna, szalon-
na, étkezési faggyú, nem élõ baromfi, disznóhús, vadhúsok, sült
burgonya, chips, tartósított szójabab táplálkozási használatra,
étkezési zselék, étkezési zsírok, zsírtartalmú anyagok étkezési
zsírok elõállításához, sajtok, tej, tejtermékek, vaj, vajkrém, zsír-
tartalmú keverékek kenyérre.

(210) M 07 01996 (220) 2007.05.29.
(731) Hajdu Pál, Tószeg (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) PILLANGÓ
(511) 32 Vizek, ásványvizek, termékek ásványvizek elõállításához,

szénsavas italok, termékek szénsavas vizek elõállításához, porok
szénsavas italokhoz, készítmények italok elõállításához, szörpök
italokhoz, szörpök limonádékhoz, limonádék, gyümölcslevek, al-
koholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkohol-
mentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárok,
alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, izotóniás italok,
zöldséglevek.

(210) M 07 02000 (220) 2007.05.29.
(731) SC STYROPAN s.r.l., Buzau (RO)
(740) dr. Pintér Aurél ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari ragasztószerek; ragasztók falicsempéhez.

17 Szigetelõanyagok; üvegszálak szigetelésre; üvegszálból ké-
szült szövetek szigetelésre.

19 Építõanyagok, nem fémbõl; épületpanelek, nem fémbõl.
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(210) M 07 02012 (220) 2007.05.29.
(731) Strausz János, Pécs (HU)

(546)

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

(210) M 07 01128 (220) 2007.04.03.
(731) MI-KI Kft., Makó (HU)

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

szerek, fakonzerváló szerek, festõanyagok, maróanyagok.

(210) M 07 01246 (220) 2007.04.17.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 07 01521 (220) 2007.04.19.
(731) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SOLE Gustoso
(511) 29 Tej és tejtermékek.

(210) M 07 01524 (220) 2007.04.19.
(731) American Express Marketing & Development Corp., New York,

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

Budapest

(546)

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

(210) M 07 01607 (220) 2007.04.26.
(731) Cordexi Kft., Szigetszentmiklós (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászzsinórok, horgászcsalik, horgok, kapásjelzõk, horgászúszók,
merítõszákok, és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(210) M 07 01735 (220) 2007.05.10.
(731) Triangle Holdings Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Madarassy Tamás, Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CLEARWATER DEVELOPMENTS HUNGARY
(511) 36 Adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékeny-

ség; bankügyletek; bérházak kezelése; biztosítási tanácsadás; biz-

tosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási szol-
gáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlan-
kezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügy-
nökségek; irodák (ingatlanok) bérlete; lakásbérlet; lakásügynök-
ségek; lakbérbehajtás; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecs-
lés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi igazgatás; pénz-
ügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás;
pénzügyi tanácsadás; telebank szolgáltatások; tõkekihelyezés,
tõkeberuházás; vagyonkezelés.

(210) M 07 01883 (220) 2007.05.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.

(210) M 07 01945 (220) 2007.05.23.
(731) OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ujjady Zsolt, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Mozgásban tart. OMV
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

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

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).

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

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

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

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

40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 07 00855 (220) 2007.03.13.
(731) Jodicum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,

Budapest

(541) IGAZGYÖNGY A VIZEK VILÁGÁBAN
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
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(210) M 07 00857 (220) 2007.03.13.
(731) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, nyers és feldolgozott dohány; cigarettadohány, pi-
padohány, kézi sodráshoz való dohány, rágni való dohány, tubák;
cigaretták, szivarok; szivarkák; dohányzási célú kiegészítõk,
amik a dohánnyal együtt és külön kerülnek forgalomba, nem gyó-
gyászati vagy kúra jellegûek, burnót, dohányzási cikkek (amelyek
a 34. osztályba tartoznak), cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és
gyufák.

(210) M 07 00973 (220) 2007.03.23.
(7

)Szõlõskert Borászati és Hûtõipari Zrt., Nagyréde (HU)

(546)

(511) 29 Rédei leveszöldség, mexikói salátakeverék, sárga hüvelyû
vágott zöldbab, zsenge borsó.

(210) M 07 02041 (220) 2003.04.11.
(731) RACING GREEN LIMITED, Borehamwood,

Hertfordshire (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) RACING GREEN
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; nadrágok; kabátok; fel-

sõruházat; blúzok; pólók; nõi ruhák; nadrágtartók; fehérnemûk;
alsóruházat; szabadidõruhák; alkalmi ruhák; sportruházat; lábbe-
lik és fejfedõk; övek; ingek; zoknik, nyakkendõk.

(210) M 07 02046 (220) 2005.01.08.
(731) Novopan Trading Limited, London (GB)
(740) S.B.G & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GLUCOSENSE
(511) 10 Orvosi diagnosztikai eszközök in vitro tesztekhez.

(210) M 07 02049 (220) 2007.05.30.
(731) Anro-Ker Bt., Szeged (HU)

(546)

(511) 7 Hegesztõgépek (elektromos).

(210) M 07 02050 (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) Foltbiztosítás
(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 eltávolítá-
sára háztartási használatra; kelmelágyítók, mosószeradalékok;
folttisztító készítmények.

(210) M 07 02052 (220) 2007.05.30.
(731) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 02062 (220) 2007.05.31.
(731) Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs 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.

(210) M 07 02064 (220) 2007.05.31.
(731) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 02065 (220) 2007.05.31.
(731) Lilifo Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(541) LILIFO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 07 02066 (220) 2007.05.31.
(731) Beta-Trans Kft., Maglód (HU)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 07 02068 (220) 2007.05.31.
(731) Kucsa-Ker Kft., Veresegyház (HU)

(546)

(511) 3 Csiszolóanyagok folyékony, paszta és szilárd formában
tisztításra, polírozásra és csiszolási elõkészítésre; polírozó- és csi-
szolópaszták, csiszolótestek, mindenfajta csiszolóanyag lap, sza-
lag, tárcsa, ív és tekercs formában; bevonatos csiszolóanyagok,
különösen fólia, papír, vászon, nem szõtt, filc és fíber hordozón;
csiszolópapír és -vászon, csiszolótömb, lapka, polírpapír, políro-
zóelemek, rugalmas kötésû csiszolóanyagok, csiszolóanyaggal
bevont tömb és szivacs, csiszológyûrûk és -kúpok, csiszolópa-
pír-tárcsák és fíber tárcsák beleértve öntapadók és tépõzáras
rögzítéssel.

7 Gépszerszám vágásra, élesítésre, csiszolásra, felületkeze-
lésre, polírozásra, különösen vágókorongok, csiszoló- és köszörû-
korongok, vibrációs tárcsák, polírozók, élezõszerszámok, csapos
csiszolószerszámok, tisztítótárcsák, tisztítókorongok, lamellás-
korongok és lamellástárcsák, rugalmas kötésû köszörûkorongok
és tárcsák, fíbertárcsák, felületkezelõ csiszoló-polírozó szerszá-
mok (gépalkatrész), gyémánt- és CBN tárcsák, gyémánt- és CBN
szerszámok, drótkefék, filckorongok, filcbõl készült szerszámok,
rongykorongok, polírszivacsok, fibrisz kefék, élezõszerszámok
(gépalkatrész), báránybõr tárcsák, kiegészítõ eszközök csiszoló-
szerszámokhoz beleértve felfogótárcsákat, öntapadós felfogótár-
csákat, kontakt és felfújható kerekek (gépalkatrész), felfogótár-
csák, más gépi szerszámok (gépalkatrészek).

8 Kéziszerszámok, különösen kéziszerszámok vágásra, csi-
szolásra, polírozásra, élesítésre; kézi csiszolók, csiszolótömb,
rúd, szivacsok és kövek, csiszolószerszámok, élezõszalagok, tár-
csák; csiszolótárcsák, kézi csiszolókorongok, polírozószerszá-
mok, kézi élezõszerszámok köszörûkorongokhoz, kézi kefék,
acélreszelõk, gyémántszemcsés reszelõk.

(210) M 07 02085 (220) 2007.06.01.
(731) Magyar Ásványvíz Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 07 02931 (220) 2007.08.24.
(731) Pepco Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01981 (220) 2007.05.25.
(731) Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar

Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 02164 (220) 2007.06.11.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, 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 02351 (220) 2007.06.28.
(731) Landy Hungary Kft., Hernád (HU)
(740) dr. Molnár Klára, Dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 02433 (220) 2007.07.05.
(731) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(541) CLATRA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, kivéve az antibiotikumok;

diétás anyagok gyógyászati használatra.

(210) M 07 02538 (220) 2007.07.13.
(731) Selymes Erik, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Fehér Dániel, Fehér Nemes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

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

(210) M 07 02113 (220) 2007.06.05.
(731) 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.

(210) M 07 02114 (220) 2007.07.09.
(731) E-G Profit Contact Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Kozmetikai szolgáltatás.

(210) M 07 02117 (220) 2007.06.05.
(731) Barish Ghulam Faruq, Taksony (HU)

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

(210) M 07 02540 (220) 2007.07.13.
(731) Jenei Gábor Andrásné, Nyíregyháza (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 02542 (220) 2007.07.13.
(731) Európa Tréning Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sági Péter, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Romhány

(546)

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

(210) M 07 02543 (220) 2007.07.13.
(731) Tokaj-Hétszõlõ Zrt., Tokaj (HU)
(740) Pongráczné dr. Csorba Éva ügyvéd, Kaposvár

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó bor.

(210) M 07 02548 (220) 2007.07.16.
(731) Moon Gate Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások, ideiglenes szállás.

(210) M 07 02549 (220) 2007.07.16.
(731) Moon Gate Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények.
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(210) M 07 02550 (220) 2007.07.16.
(731) Verlag Dashöfer Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; papíripari cikkek (bútorok kivételével); tanítá-
si és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

(210) M 07 02557 (220) 2007.07.16.
(731) Tungsram-Schréder Világítási Berendezések Zrt.,

Pilisszentiván (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 11 Világítóberendezések.

(210) M 07 02558 (220) 2007.07.16.
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) LASER
(511) 5 Rovarirtók mezõgazdasági használatra.

(210) M 07 03008 (220) 2007.09.04.
(731) Modultechnika Kft., Ajka (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; kábeltelevíziós
mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján; számítógép-
terminálok közötti összeköttetések; telefonszolgáltatások; üzene-
tek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek
küldése.

(210) M 07 00896 (220) 2007.03.20.
(731) Lázár Ferenc, Szeged (HU)

(546)

(511) 43 Kantinok, büfék, étkezdék.

(210) M 07 00897 (220) 2007.03.20.
(731) PHARMAX Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra.

(210) M 07 00899 (220) 2007.03.20.
(731) Delano Rendezvényközpont Kft., Budapest (HU)
(740) Horog Norbert, Kistarcsa

(541) DELANO
(511) 41 Bálok szervezése; diszkók (szolgáltatásai); filmgyártás;

filmstúdiók; fogadások tervezése (szórakoztatás).
43 Bár (szolgáltatások); kávéházak; rendezvényhez termek
kölcsönzése; szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.

(210) M 07 00901 (220) 2007.03.20.
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) FABULOUS FRUIT
(511) 30 Cukorka- és cukrászáruk, nevezetesen rágógumi, buborék-

ká fújható rágógumi, cukorka, kandiscukor és menták.

(210) M 07 00904 (220) 2007.03.20.
(731) BS HÚS Baromfifeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Hajdúnánás (HU)

(546)

(511) 29 Baromfi (nem élõ); disznóhús; hentesáruk; hús, hús tartósí-
tott; kolbász; sonka; sózott hús; szalonna; véres hurka, fehér hurka
(hentesáru).

(210) M 07 00906 (220) 2007.03.20.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) MON Nap Lánya
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 01165 (220) 2007.04.05.
(731) Pharmamedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(591)

(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
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készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

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

(210) M 07 01171 (220) 2007.04.05.
(731) Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

(541) Pepperito
(511) 29 Húsok, húskészítmények.

(210) M 07 01175 (220) 2007.04.05.
(731) Mobil Média Stúdió Kkt., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ICONOMAX
(511) 9 Hardverek, szoftverek.

(210) M 07 01190 (220) 2007.04.06.
(731) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) BLAHA CENTER
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 02609 (220) 2007.06.06.
(731) PLUS Élelmiszer Diszkont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger 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; 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.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 02616 (220) 2007.06.06.
(731) GT Gumi 2004 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

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

(210) M 07 02631 (220) 2007.06.06.
(731) GT Gumi 2004 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

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

(210) M 07 02636 (220) 2007.06.06.
(731) GT Gumi 2004 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

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

(210) M 07 02124 (220) 2007.06.07.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Vasárnapi mozaik
(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.

(210) M 07 02125 (220) 2007.06.07.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Közelrõl
(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.

(210) M 07 02126 (220) 2007.06.07.
(731) 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.
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38 Távközlés.

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

(210) M 07 02127 (220) 2007.06.07.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Hajnal-táj
(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.

(210) M 07 02129 (220) 2007.06.07.
(731) Kis Horváth István, Üllõ (HU)
(740) Szabóné Tóth Lilián, Üllõ

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények.

(210) M 07 02133 (220) 2007.06.07.
(731) Columbian Chemicals Company, Marietta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi anyagok az iparban, különösen a gumi- és mûanyag-
gyártásban erõsítõanyagként, valamint elektromos vezeték céljá-
ra használatos szénpor.

(210) M 07 02157 (220) 2007.06.11.
(731) dr. Gyovai Viola 34%, Kecskemét (HU);

dr. Kalmár Zoltán 33%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 33%, Kecskemét (HU)

(546)

(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 02158 (220) 2007.06.11.
(731) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 33 Törkölypálinka.

(210) M 07 02159 (220) 2007.06.11.
(731) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 33 Pálinkák.

(210) M 07 00627 (220) 2001.08.28.
(731) MSP Singapore Company, LLC, Singapore (SG)
(740) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) ZETIA
(511) 5 Csak vényköteles kiadású, emberi felhasználásra szánt

gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 00928 (220) 2007.03.21.
(731) 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-
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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.

(210) M 07 00937 (220) 2007.03.21.
(731) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 07 01042 (220) 2007.03.29.
(731) ZIMBÓ PERBÁL Húsipari Termelõ Kft., Perbál (HU)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) DUNAHULLÁM
(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; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 07 01043 (220) 2007.03.29.
(731) ZIMBO PERBÁL Húsipari Termelõ Kft., Perbál (HU)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) DONAUWELLE
(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; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 07 01044 (220) 2007.03.29.
(731) SZIGMA-COOP Épületgépészeti Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.,

Gyõr (HU)

(546)

(511) 37 Épületgépészeti kivitelezés, épületgépészeti berendezések
telepítése, javítása, karbantartása, épületautomatizálás kialakítá-
sa és felügyelete, villamosenergia-hálózat létesítése, felügyelete.

(210) M 07 01045 (220) 2007.03.29.
(731) SZIGMA-COOP Épületgépészeti Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.,

Gyõr (HU)

(546)

(511) 37 Épületgépészeti kivitelezés, épületgépészeti berendezések
telepítése, javítása, karbantartása, épületautomatizálás kialakítá-
sa és felügyelete, villamosenergia-hálózat létesítése, felügyelete.

(210) M 07 01046 (220) 2007.03.29.
(731) SZIGMA-COOP Épületgépészeti Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.,

Gyõr (HU)

(546)

(511) 37 Épületgépészeti kivitelezés, épületgépészeti berendezések
telepítése, javítása, karbantartása, épületautomatizálás kialakítá-
sa és felügyelete, villamosenergia-hálózat létesítése, felügyelete.

(210) M 07 01047 (220) 2007.03.29.
(731) ZALABAROMFI Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. fa.,

Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Miksné dr. Szökrényes Erzsébet ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Baromfi (nem élõ); hús; hús, tartósított; húskivonatok; hús-
kocsonya; kolbász; sonka.

(210) M 07 01048 (220) 2007.03.29.
(731) ZALABAROMFI Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. fa.,

Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Miksné dr. Szökrényes Erzsébet ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 29 Baromfi (nem élõ); hús; hús, tartósított; húskivonatok; hús-
kocsonya; kolbász; sonka.

(210) M 07 01049 (220) 2007.03.29.
(731) Nagykõrösi Tejfeldolgozó Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor, Ivanovits és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KASHKAWANE
(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt.

(210) M 07 01055 (220) 2007.03.29.
(731) Chen Shiquan, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01061 (220) 2007.03.29.
(731) EXPERO Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) EXPERO
(511) 41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-

mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ
elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ elektronikus publiká-
ciók; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-
kiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-
programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás; filmezés vi-
deoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hostingszolgáltatások weboldalakhoz;
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és
webes szolgáltatások; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és kor-
szerûsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógép-programozás; számítógépprogra-
mok kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fej-
lesztés mások számára; szakvélemények adása (mérnöki mun-
kákkal kapcsolatban) mások számára; építési tevékenység, építé-
szeti konzultációk.

(210) M 07 01062 (220) 2007.03.29.
(731) EXPERO Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Expero. A tudás közössége
(511) 41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-

mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-

ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ
elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ elektronikus publiká-
ciók; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-
kiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-
programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás; filmezés vi-
deoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hostingszolgáltatások weboldalakhoz;
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és
webes szolgáltatások; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és kor-
szerûsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógép programozás; számítógépprogra-
mok kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fej-
lesztés mások számára; szakvélemények adása (mérnöki mun-
kákkal kapcsolatban) mások számára; építési tevékenység, építé-
szeti konzultációk.

(210) M 07 01063 (220) 2007.03.29.
(731) EXPERO Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Expero. The Knowledge Community
(511) 41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-

mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ
elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ elektronikus publiká-
ciók; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-
kiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-
programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás; filmezés vi-
deoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hostingszolgáltatások weboldalakhoz;
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és
webes szolgáltatások; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és kor-
szerûsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógép programozás; számítógépprogra-
mok kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fej-
lesztés mások számára; szakvélemények adása (mérnöki mun-
kákkal kapcsolatban) mások számára; építési tevékenység, építé-
szeti konzultációk.

(210) M 07 01064 (220) 2007.03.29.
(731) EXPERO Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-
mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs szolgáltatások
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nyújtása; versenyek szervezése(oktatás vagy szórakoztatás); élõ
elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ elektronikus publiká-
ciók; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-
kiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-
programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás; filmezés vi-
deoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hostingszolgáltatások weboldalakhoz;
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és
webes szolgáltatások; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és kor-
szerûsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógép programozás; számítógépprogra-
mok kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fej-
lesztés mások számára; szakvélemények adása (mérnöki mun-
kákkal kapcsolatban) mások számára; építési tevékenység, építé-
szeti konzultációk.

(210) M 07 01124 (220) 2007.04.03.
(731) Papp Katalin, Ócsa (HU)
(740) ifj. Szedlacsek Ferenc, Budapest

(546)

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

(210) M 07 01125 (220) 2007.04.03.
(731) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

Székesfehérvár (HU)
(740) Drávucz András egyéni vállalkozó, Jenõ

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, fõleg pénz- és valutaügyletek kapcsán nyújtott szolgáltatá-
sok.

(210) M 07 01129 (220) 2007.04.03.
(731) MI-KI Kft., Makó (HU)

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

szerek, fakonzerváló szerek, festõanyagok, maróanyagok.

(210) M 07 01130 (220) 2007.04.03.
(731) Höllwarth Tamás, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

szolgáló készülékek; mágneses és optikai adathordozók, CD,
DVD termékek.

38 Internetes szolgáltatások, zenék, képek továbbítása számí-
tógépek segítségével, számítógép-terminálok közötti összekötte-
tések; zenei fájlok letöltése.

(210) M 07 01131 (220) 2007.04.03.
(731) 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.

(210) M 07 01132 (220) 2007.04.03.
(731) MI-KI Kft., Makó (HU)
(740) Miskolczi József, Makó

(541) EGY SZINESEBB HOLNAPÉRT...
(511) 2 Festékek, kencék, ipari lakkok, ruhafestékek, rozsdagátló

szerek, fakonzerváló szerek, festõanyagok.

(210) M 07 01143 (220) 2007.04.03.
(731) E.R.Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/084,278 2007.01.17. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SUSTINE
(511) 5 Sebgyógyításra alkalmas hidrogél.

(210) M 07 01144 (220) 2007.04.03.
(731) E.R.Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/084279 2007.01.17. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EXTENDINE
(511) 5 Sebgyógyításra alkalmas hidrogél.

(210) M 07 01149 (220) 2000.12.19.
(731) 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
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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,
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, földalatti-
állomások, állomások, sportterületek, kiállítások, bármiféle szó-
rakoztató rendezvény, számítógépes szoftver kezelése, cseregép
biztosítása a számítógép hardverjének vagy szoftverjének javítása
idején, monitorok, nyomtatók, térképszerkesztés, világítóberen-
dezések, számítógépes hardver és szoftver bérbeadása, számító-
gépes perifériák, a szervizközpontok mûködtetése, nevezetesen
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.

(210) M 07 01211 (220) 2007.04.13.
(731) Közép Európai Média és Kiadói Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Pátzay Ádám, Bellák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 07 01212 (220) 2007.04.13.
(731) PLUS Élelmiszer Diszkont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger 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.

(210) M 07 01213 (220) 2007.04.13.
(731) Li Chun Er, Budapest (HU)

(541) AIKEN
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01217 (220) 2007.04.13.
(731) HÍD Rádió Mûsorkészítõ és Sugárzó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) Vasárnapi BORS, szórakoztató napilap
(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.

(210) M 07 01222 (220) 2007.04.13.
(731) HUNGÁRIA Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GABONET
(511) 35 Gabonakereskedelem.

(210) M 07 02167 (220) 2007.06.11.
(731) Dél-Alföldi Mûanyagipari Kft., Akasztó (HU)
(740) dr. Ba Marianna ügyvéd, Kiskõrös

(546)

(511) 1 Kertészeti vegyi termékek, kivéve gyomirtó, rovarölõ és pa-
razitaölõ szereket; mûtrágya; nitrogénmûtrágya; mezõgazdasági
vegyi termék; kivéve a gombaölõ, gyomirtó, rovarölõ és parazita-
ölõ szereket.

(210) M 07 02168 (220) 2007.06.11.
(731) Barcs László Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda

1. sz. aliroda, Budapest

(546)

(511) 16 Acéltollak, betûk acélból, bélyegzõ (pecsét) tartó állványok,
bélyegzõ (pecsét) tartó dobozok, bélyegzõk [pecsétek], bélyeg-
zõk (pecsétek), bélyegzõpárnák, bélyegzõtartók, bérmentesítõ
gépek, blokkok (papíráruk), borítékok (papíripari), brosúrák, vé-
kony fûzött könyvek, ceruzabelek, ceruzák, cégtáblák papírból
vagy kartonból, címbélyegzõk, címbélyegek, címerpajzsok (pe-
csétek papírból), címíró gépek, címkék nem szövetbõl, címkézõ
készülékek, címkézõ készülékek (kézi), címtáblák címezõgépek-
hez, dobozok kartonból vagy papírból, ecsetek, elektrotípiák, gal-
vanotípiák, ezüstpapír, festékezõszalagok, festékezõvásznak irat-
másoló gépekhez, festékkészletek (iskolai használatra), festék-
párnák, festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz, festõállvá-
nyok, festõpatronok, festõsablonok, grafikai nyomatok, gumíro-
zott szalagok (papíripari), hímzõminták, hirdetõtáblák papírból
vagy kartonból, hordozható nyomdakészletek (irodai cikkek), iro-
dai bélyegzõgépek, irodai gumiszalagok, írógéphengerek, klisék,
nyomódúcok, nyomdai betûk, pantográfok (rajzeszközök), pe-

csétbélyegek, pecsételõanyagok (irodai használatra), pecsétviasz,
pergamenpapír, számok (nyomdai karakterek), számozókészülé-
kek, tinták, tusok.

(210) M 07 02665 (220) 2007.07.23.
(731) ROCHE (Magyarország) Gyógyszer és Vegyianyag

Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)
(740) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek; véranalizáló készülékek.

(210) M 07 02667 (220) 2007.07.23.
(731) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.

16 Papíráruk.

(210) M 07 02668 (220) 2007.07.23.
(731) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.

16 Papíráruk.

(210) M 07 02669 (220) 2007.07.23.
(731) ATC-Trade Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; le-
mezjátszók, karaokelejátszók, kompaktlemez-lejátszók és kom-
paktlemez-felvevõk, szalagos lejátszók és felvevõk, hangfelve-
võk, erõsítõk, hangszóró erõsítõ és lejátszó rendszerek, transzfor-
mátorok, rádiók, televíziókészülékek, tunerek, audio- és video-
vevõkészülékek, hangszórók, hangosbeszélõk, hangszórórend-
szerek, mikrofonok és mikrofonkeverõk, fejhallgatók és fülhall-
gatók, antennák, hangrögzítõ lemezek, hangrögzítõ és visszaját-
szó berendezések, csatlakozók, villamos kábelek, frekvenciavál-
tók, elektromos vezetékek, hangszórókábelek, adatátviteli kábe-
lek, hangszóródobozok, mélynyomók, hangszintszabályozók, ek-
valizátorok, adathordozók, rádiós ébresztõórák, system audiobe-
rendezések, állványok audiokészülékekhez, audiotartozékok,
akusztikus membránok, CD-lemezjátszók, CD-ROM lemezek,
DVD adathordozók, DVD-lejátszók, MP3-lejátszók, MP4-leját-
szók, mini lemezjátszók, lemezjátszótûk, lejátszófejek, hangolók,
diódák, tranzisztorok.
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(210) M 07 02670 (220) 2007.07.23.
(731) Puskovitz Imre, Zamárdi (HU)

(541) ÉDEN BÁR
(511) 43 Vendéglátás, éjszakai szórakozóhely, night club.

(210) M 07 02671 (220) 2007.07.23.
(731) Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Üzleti marketing- és reklámpiaci szolgáltatás, piaci tükör és
konzultáció orvosi, egészségügyi és gyógyszeripari termékeket
gyártó/forgalmazó ügyfelek számára.

(210) M 07 02672 (220) 2007.07.23.
(731) Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Üzleti marketing-, reklámpiaci és tudományos (elsõsorban
orvosi, egészségügyi, gyógyszeripari) célra használt, adatfeldol-
gozó, -nyilvántartó, továbbá koordinációs, kommunikációs funk-
ciójú számítógépes program.

35 Üzleti marketing- és reklámpiaci szolgáltatás, piaci tükör és
konzultáció orvosi, egészségügyi és gyógyszeripari termékeket
gyártó/forgalmazó ügyfelek számára.

41 Orvosi, egészségügyi és gyógyszeripari vonatkozású üzleti,
marketing-, reklámpiaci szakmai képzés.

(210) M 07 02674 (220) 2007.07.23.
(731) BYD Company Limited, Longgang, Shenzhen (CN)
(740) dr. Bartal Iván, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök;
elektromos jármûvek; gépkocsik; motorok szárazföldi jármûvek-
hez; lopásgátló szerkezetek jármûvekhez; gépkocsi-karosszériák;
motorkerékpárok; kerékpárok; kétkerekû kocsik, taligák; abron-
csok jármûkerekekhez; kormánykerekek jármûvekhez; irányjel-
zõk jármûvekhez; jármûvek belsõ kárpitjai; siklók; babakocsik;
javítókészletek belsõ gumiabroncstömlõkhöz; csomagtartók jár-
mûvekhez; jármûkerekek; repülõgépek; hajók.

37 Építkezések felügyelete (irányítása); gyárépítés; bányamû-
velés; fûtõberendezések felszerelése és javítása; elektromos be-
rendezések felszerelése és javítása; gépkocsik karbantartása és ja-
vítása; jármûjavító mûhelyek; hajóépítés; rozsdamentesítés; gu-
miabroncsok (újra)futózása; jármûvek kenése; jármûfényezés;
jármûvek rozsda elleni kezelése; fényképezõgépek javítása; búto-
rok kárpitozása; gépek üzembe helyezése; karbantartása és javítá-
sa; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); bõr ápolása, tisztítása
és javítása (feldolgozott); számítógépek üzembe helyezése, kar-
bantartása és javítása; jármûvek tisztítása.

(210) M 07 02694 (220) 2007.07.24.
(731) 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.

(210) M 07 02701 (220) 2007.07.24.
(731) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

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

(210) M 07 02704 (220) 2007.07.25.
(731) Jia Long Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat.

(210) M 07 02707 (220) 2007.07.25.
(731) 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.
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(210) M 07 00993 (220) 2000.06.28.
(731) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ROUTENET
(511) 9 Számítógépes programok, számítógépszoftver, számítógé-

pek, számítógép-perifériák.

(210) M 07 00997 (220) 2007.03.26.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 07 00998 (220) 2007.03.26.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 07 01156 (220) 2007.04.04.
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Hajápolási szerek gyógyászati használatra.

(210) M 07 01157 (220) 2007.04.04.
(731) Németh Árpád, Gyõr (HU); Németh Zsuzsanna, Gyõr (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; hanglemezek, mágneses adathordozók.

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

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 07 01159 (220) 2007.04.04.
(731) Zila László, Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(541) ZILA Cake Mould

(511) 21 Sütõformák, tortaformák, édesiparitermék-formák, eszkö-
zök töltött cukrászati termékek elõállítására.

30 Cukrászati készítmények, torták, édesipari termékek, töltött
édesipari termékek.

(210) M 07 01163 (220) 2007.04.04.
(731) 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 Teaalapú italok.

32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más eszenciák ita-
lok elõállítására; sörök.

(210) M 07 01164 (220) 2007.04.04.
(731) Zila László, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) ZILA Tortaforma
(511) 21 Sütõformák, tortaformák, édesiparitermék-formák, eszkö-

zök töltött cukrászati termékek elõállítására.

30 Cukrászati készítmények, torták, édesipari termékek, süte-
mények, töltött édesipari termékek.

(210) M 07 01236 (220) 2007.04.16.
(731) 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.

(210) M 07 01241 (220) 2007.04.17.
(731) 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.

(210) M 07 01242 (220) 2007.04.17.
(731) 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-
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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.

(210) M 07 01371 (220) 2007.04.18.
(731) 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.

(210) M 07 01372 (220) 2007.04.18.
(731) 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.

(210) M 07 01373 (220) 2007.04.18.
(731) Varjasi Dániel, Budapest (HU); Szabó Dániel, Érd (HU)
(740) dr. Daszkalovics Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 01374 (220) 2007.04.18.
(731) Fivinvest Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 02178 (220) 2007.06.12.
(731) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

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

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;
bonbonok, cukorkák.

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

(210) M 07 02179 (220) 2007.06.12.
(731) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

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

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;
bonbonok, cukorkák.

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
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(210) M 07 02186 (220) 2007.06.12.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, 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 02187 (220) 2007.06.12.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 07 02188 (220) 2007.06.12.
(731) Nagy Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 02189 (220) 2007.06.12.
(731) Béke Irodaház Kft., Budapest (HU)

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

tevékenységek.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 07 03214 (220) 2007.09.24.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 06 04195 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

(210) M 07 01012 (220) 2007.03.27.
(731) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Glósz és Társa Kft., Budapest

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 07 01376 (220) 2007.04.18.
(731) 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.

(210) M 07 01377 (220) 2007.04.18.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szõllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr

(541) DÖRMI
(511) 30 Aprósütemények, cukorkaáruk, cukrászsütemények, csoko-

ládé, gabonakészítmények, gyümölcsös sütemények, kakaós ter-
mékek, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok, mentacukorkák,
pralinék, piskóták, teasütemények, sütemények, sós kekszek.
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(210) M 07 01459 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tejföl.

(210) M 07 01466 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej.

(210) M 07 01477 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tejtermékek.

(210) M 07 01517 (220) 2007.04.19.
(731) IFF Ingatlankezelõ Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Formanek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, úgymint újságok, magazinok, kata-
lógusok, szakmai publikációk, valamint mindennemû nyomtatott
reklámanyag az egészséges életmód és táplálkozás, valamint a
multilevel marketing témakörében.

35 Kerekedelmi ügyletek, különös tekintettel a multilevel mar-
ketingre, táplálékkiegészítõk, vitaminok és sporttápszerek értéke-
sítésére, illetve egészségcentrumok, bioboltok mûködtetésére, in-
ternetes szolgáltatások nyújtása, úgymint kereskedelmi jellegû
honlap mûködtetése; reklámok, szakmai publikációk interneten
történõ közzététele; webáruház mûködtetése, termékértékesítés.

(210) M 07 01519 (220) 2007.04.19.
(731) MAKRONÓM Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Internetes megjelenítés.

41 Lapkiadás.

(210) M 07 01520 (220) 2007.04.19.
(731) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SOLE Classico
(511) 29 Tej és tejtermékek.

(210) M 07 02240 (220) 2005.04.26.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

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

kek gyógyászati célokra, diétás anyagok gyógyászati használatra,
bébiételek, kötszeranyagok, fogászati mintázóanyagok, fogtömõ
anyagok, fogfehérítõk, fertõtlenítõszerek, kártevõk irtására szol-
gáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtósze-
rek (herbicidek).

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

Budapest

(541) CELGENE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 02251 (220) 2007.06.19.
(731) Bora Ital-nagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

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

(210) M 07 00736 (220) 2007.03.06.
(731) Tokaj Mercatus Borkereskedelmi Kft., Tokaj (HU)

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.
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(210) M 07 00738 (220) 2007.03.06.
(731) 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.

(210) M 07 02424 (220) 2007.07.05.
(731) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Tóth Zsuzsanna, Budapest

(546)

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

(210) M 07 02438 (220) 2007.07.05.
(731) BIBAS Kft., Budapest (HU)

(541) BIBAS
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 01690 (220) 2007.05.07.
(731) Tran Thi Thanh Tuyet, Budapest (HU)

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

(210) M 07 01691 (220) 2007.05.07.
(731) Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület, Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Andrea, Dr. Kiss Andrea Zs. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Amulettek (ékszerek), apró díszítõtárgyak, bizsuk (éksze-
rek), aranytárgyak utánzatai, asztaldíszek nemesfémbõl, díszek
(ékszerek), ezüst dísztárgyak, ezüsttálak, edények, gyertyaoltó
eszközök nemesfémbõl, gyertyatartók cseppfogó karikái nemes-
fémbõl, gyertyatartók, kandeláberek nemesfémbõl, kupák, fedett
serlegek nemesfémbõl, serlegek, kelyhek nemesfémbõl, szob-
rocskák, nippek nemesfémbõl, szobrok nemesfémbõl, urnák ne-
mesfémbõl, vallási/liturgikus célokra szolgáló edények nemes-
fémbõl.
20 Bútorok, fali dísztárgyak, nem textilbõl (bútorzat), fejtáma-
szok (bútorok), függönyök ablakokba, belsõ, koporsók, koporsó-
szerelvények (nem fémbõl), paravánok (bútorok), párnák, fejpár-
nák, szobrocskák fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból,
urnák (temetési).
35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, rek-
lámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, árumin-
ták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, árubemutatás, üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás.
45 Gyászszertartások, hamvasztás, temetés.

(210) M 07 01659 (220) 2007.05.02.
(731) 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.

(210) M 07 01998 (220) 2007.05.29.
(731) dr. Gyovai Viola 35%, Kecskemét (HU);

dr. Kalmár Zoltán Pál 35%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 30%, Kecskemét (HU)

(546)

(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 02061 (220) 2007.05.31.
(731) F. Tóth Géza, Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet, Miskolc

(541) MIKULÁSVONAT
(511) 39 Utazásszervezés, szállítás, áruk csomagolása és raktározá-

sa.

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevé-
kenységek.

(210) M 07 02069 (220) 2007.05.31.
(731) Kucsa-Ker Kft., Veresegyház (HU)

(546)

(511) 3 Csiszolóanyagok folyékony, paszta és szilárd formában
tisztításra, polírozásra és csiszolási elõkészítésre; polírozó- és csi-
szolópaszták, csiszolótestek, mindenfajta csiszolóanyag lap, sza-
lag, tárcsa, ív és tekercs formában; bevonatos csiszolóanyagok,
különösen fólia, papír, vászon, nem szõtt, filc és fíber hordozón;
csiszolópapír és -vászon, csiszolótömb, lapka, polírpapír, políro-
zóelemek, rugalmas kötésû csiszolóanyagok, csiszolóanyaggal
bevont tömb és szivacs, csiszológyûrûk és -kúpok, csiszolópa-
pír-tárcsák és fíber tárcsák beleértve öntapadók és tépõzáras
rögzítéssel.

7 Gépszerszám vágásra, élesítésre, csiszolásra, felületkeze-
lésre, polírozásra, különösen vágókorongok, csiszoló- és köszörû-
korongok, vibrációs tárcsák, polírozók, élezõszerszámok, csapos
csiszolószerszámok, tisztítótárcsák, tisztítókorongok, lamellás-
korongok és lamellástárcsák, rugalmas kötésû köszörûkorongok
és tárcsák, fíbertárcsák, felületkezelõ csiszoló-polírozó szerszá-
mok (gépalkatrész), gyémánt- és CBN tárcsák, gyémánt- és CBN
szerszámok, drótkefék, filckorongok, filcbõl készült szerszámok,
rongykorongok, polírszivacsok, fibrisz kefék, élezõszerszámok
(gépalkatrész), báránybõr tárcsák, kiegészítõ eszközök csiszoló-
szerszámokhoz beleértve felfogótárcsákat, öntapadós felfogótár-
csákat, kontakt és felfújható kerekek (gépalkatrész), felfogótár-
csák, más gépi szerszámok (gépalkatrészek).
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8 Kéziszerszámok, különösen kéziszerszámok vágásra, csi-
szolásra, polírozásra, élesítésre; kézi csiszolók, csiszolótömb,
rúd, szivacsok és kövek, csiszolószerszámok, élezõszalagok, tár-
csák; csiszolótárcsák, kézi csiszolókorongok, polírozószerszá-
mok, kézi élezõszerszámok köszörûkorongokhoz, kézi kefék,
acélreszelõk, gyémántszemcsés reszelõk.

(210) M 07 02073 (220) 2007.05.31.
(731) Juhász Zsolt, Pilisszántó (HU)
(740) Marton Éva, Pomáz

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); 100%-ban adalékanyag- és állati
eredetû alapanyagoktól mentes ételek készítése; olajos magvak-
ból, teljes kiõrlésû lisztbõl, friss gyümölcsökbõl, zöldségekbõl
készült ételek elõállítása; különféle emésztõ-, szív-, érrendszeri,
cukorbetegségben, szenvedõk, ill. lisztérzékenyek, candidások,
tejfehérje- és tejcukorérzékenyek magas szintû, egészségüket
megõrzõ táplálása.

(210) M 07 02089 (220) 2007.06.01.
(731) 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.

(210) M 07 02090 (220) 2007.06.01.
(731) 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) PIRANTES OF THE CARIBBEAN:
AT WORLD’S END

(511) 41 Szórakoztatási és oktatási szolgáltatások.

(210) M 07 02139 (220) 2007.06.08.
(731) Boda & Partners Kft., Budapest (HU)

(541) GOODWILL GAMES
(511) 28 Játékok.

41 Képzés, szórakozás.

(210) M 07 02144 (220) 2007.06.08.
(731) Csíkos Lilla, Isaszeg (HU)

(546)

(511) 45 Horoszkópkészítés és asztrológiai tartalmak készítése min-
den formában és területen tv, rádió, internet, wap, írott sajtó,
könyvek formájában, minden tevékenység, amely az asztrológiá-
hoz kapcsolódik és azzal összefügg, ezotériai, lélekfejlõdési,
életminõség-javító tanácsadás.

(210) M 07 02145 (220) 2007.06.08.
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény.

(210) M 07 02146 (220) 2007.06.08.
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikk.

M1222

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/11

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 07 02147 (220) 2007.06.08.
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény.

(210) M 07 02149 (220) 2007.06.08.
(731) Cargill, Incorporated (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzett cég), Wayzata, Minnesota (US)
(300) 77/065,597 2006.12.15. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LOYALL
(511) 31 Állateledel.

(210) M 07 02231 (220) 2007.06.14.
(731) 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.

(210) M 07 02479 (220) 2007.07.09.
(731) ASD Ingatlanközvetítõ és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Ágnes, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); eladási pro-
paganda (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szer-
vezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; online
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmá-
nyok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész ál-
lapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés;

statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televíziós rek-
lámozás; árubemutatás; áruminták terjesztése.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ingatlankezelés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynök-
ségek; irodák (ingatlanok) bérlete; lakásbérlet; lakásügynöksé-
gek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés; építési
tárgyú információk; épületek (belsõ) tisztítása; épületek tisztítása
(külsõ felületé).

(210) M 07 02337 (220) 2007.06.27.
(731) Ingatlanbank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hódy Gábor Pál, Hódy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, vagyonkezelés, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok
értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete,
jelzálog-hitelezés, jótékonysági célú gyûjtések, kölcsön (finan-
szírozás), követelésbehajtási ügynökségek, lakásbérlet, lakásügy-
nökségek, lakbérbehajtás, mezõgazdasági ingatlanok bérlete, al-
kuszi/ügynöki tevékenység, bankügyletek, bérházak kezelése, el-
számolóház, klíringház, faktorálási szolgáltatások, felszámolói
szolgáltatások (pénzügyi), finanszírozási szolgáltatások.

(210) M 07 02338 (220) 2007.06.27.
(731) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Bradenton, Florida (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DAILY DOSE SHOTS
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz, különösen gyümölcsturmixok és azzal
kapcsolatos termékek, gyümölcslevek és gyümölcsitalok.

(210) M 07 02339 (220) 2007.06.27.
(731) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Bradenton, Florida (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz, különösen gyümölcsturmixok és azzal
kapcsolatos termékek, gyümölcslevek és gyümölcsitalok.

(210) M 07 02340 (220) 2007.06.27.
(731) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Bradenton, Florida (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz, különösen gyümölcsturmixok és azzal
kapcsolatos termékek, gyümölcslevek és gyümölcsitalok.

(210) M 07 00781 (220) 2007.03.08.
(731) Nagy Tamás, Budapest (HU)

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; tûzoltó szerek; fémek edzésére és
hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ezen belül különösen:
szóda és szénsav, gázok és termékek ipari és élelmiszer-ipari
felhasználásra.
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3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); ezen belül
különösen: szóda és szénsav, gázok és termékek ipari és élelmi-
szeripari felhasználásra és tárolására szolgáló eszközök.

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

(210) M 07 01718 (220) 2007.05.09.
(731) O-Nagy Endre, Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert 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.

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

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

(210) M 07 01719 (220) 2007.05.09.
(731) O-Nagy Endre, Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert 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.

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

(210) M 07 01720 (220) 2007.05.09.
(731) O-Nagy Endre, Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert 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.

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

(210) M 07 01722 (220) 2007.05.09.
(731) Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

(546)

(511) 35 Online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton.

(210) M 07 02926 (220) 2007.08.24.
(731) Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)
(740) Ézsiás József, Budapest

(541) RICHIE FILM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.

(210) M 07 02927 (220) 2007.08.24.
(731) Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)
(740) Ézsiás József, Budapest

(541) GULLIVER
(511) 16 Folyóiratok, képeslapok.

(210) M 07 02934 (220) 2007.08.27.
(731) Tsai Hing Lam, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02935 (220) 2007.08.27.
(731) SOUL Marketing Ingatlanügynöki és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

(541) The ideal way of life
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 01986 (220) 2007.05.25.
(731) Briston Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Bõrkonzerváló szerek (kenõcsök), cipészviasz, cipõgyanta,
cipõviaszok, fényesítõszerek bútorokhoz és padlóhoz, folttisztító
szerek, krémek bõrhöz, krémek cipészeknek, mosószerek nem
gyártáshoz és nem gyógyászati használatra, polírozó viasz, mosó-
szerek, fehérítõszerek, csiszolótermékek, tisztítószerek, vegytisz-
tító készítmények.
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(210) M 07 02428 (220) 2007.07.05.
(731) CLS Mûvészeti Kiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 02430 (220) 2007.07.05.
(731) Kunság-Szesz Zrt., Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 32 Forrásvíz.

(210) M 07 01924 (220) 2007.05.22.
(731) 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.

(210) M 07 02663 (220) 2007.07.23.
(731) Kormon Csaba, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Bébiételek.
20 Bababútorok és kiegészítõk.
25 Babaruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek, babakocsik.

(210) M 07 02673 (220) 1998.04.06.
(731) Bausch & Lomb Incorporated, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALREX
(511) 5 Allergia elleni, szteroidos szemészeti készítmények, neve-

zetesen szemcseppek, folyadékok, gélek és kenõcsök szemfertõ-
zések és -gyulladások kezelésére.

(210) M 07 02682 (220) 2007.07.23.
(731) CFA-HUNGÁRIA Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GOLDHAND
(511) 3 Kéztisztító és kézápoló szerek.

(210) M 07 02683 (220) 2007.07.23.
(731) CFA-HUNGÁRIA Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kéztisztító és kézápoló szerek.

(210) M 07 03293 (220) 2007.09.28.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03294 (220) 2007.09.28.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03295 (220) 2007.09.28.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03296 (220) 2007.09.28.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03299 (220) 2007.09.28.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03301 (220) 2007.09.28.
(731) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek, diétás készítmények orvosi használatra, tapaszok, sebkötözõ
anyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázó anyagok, fertõt-
lenítõszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölõ
szerek, gyomirtók.
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16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák pa-
pírból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok,
tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozókon.

41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemi-
náriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek,
kézikönyvek és adatbázisok kiadása.

42 Kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése, gyógy-
szerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek
és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékeny-
ség, cégképviselet.

(210) M 07 01724 (220) 2007.05.09.
(731) dr. Szabó Edina, Pécel (HU);

dr. Moravcsik Bence, Budapest (HU)
(740) dr. Benkõ Ferenc, Benkõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 44 Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
fizi(k)oterápia, hátgerincmasszázzsal gyógyítás, klinikák, kórhá-
zi szolgáltatások, masszázs, orvosi klinikák, orvosi szolgáltatá-
sok, otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus szolgáltatá-
sai, szanatóriumok.

(210) M 07 01731 (220) 2007.05.10.
(731) Szakálfém Alkatrészgyártó és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)
(740) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 07 01772 (220) 2007.05.11.
(731) Shanghai Silk Group Co., Ltd., Shanghai (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Optikai eszközök és felszerelések, nevezetesen szemüve-
gek, szemüvegtokok, szemüvegkeretek, szemüvegüvegek, kon-
taktlencsék, szemüvegtartó zsinórok, cvikkerláncok, szemüveg-
keretek és napszemüvegek.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök, nevezetesen karkötõk, karperecek, melltûk, gyûrûk, ne-
mesfémbõl készült kapcsok, kulcskarikák, fülbevalók, karórák és
ezüstdíszítések.

25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk, nevezetesen ruhák, ci-
põk, kalapok, sálak, nyakkendõk, övek, kesztyûk és kötöttáruk.

(210) M 07 01774 (220) 2007.05.11.
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Pieve di Cento (Bologna) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GUARDIAN
(511) 11 Világítókészülékek és berendezések; jármûvek világítóesz-

közei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világító-
eszközök.

(210) M 07 01777 (220) 2007.05.14.
(731) Horváthné Molnár Györgyi, Cece (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 07 01781 (220) 2007.05.14.
(731) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hencz János László, Budapest

(541) Ahol Ön a világ közepe
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.

(210) M 07 01796 (220) 2007.05.14.
(731) Zhang Li Mei, Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(210) M 07 01825 (220) 2007.05.16.
(731) Sanatio Bt., Cegléd (HU)
(740) dr. Budai Miklós ügyvéd, 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).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
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si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 01827 (220) 2007.05.16.
(731) ONCO-REHAB Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) Bio-KataLEN
(511) 29 Szárított zöldségek, gyümölcsök, enzimek, növényi olajok,

tejsavbaktériumok, magvak, kapszulázva.

(210) M 07 01968 (220) 2007.05.24.
(731) UniTrade M & M Kft., Kunszentmárton (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; fémipari termékek kereskedelme, rek-
lámozás.
40 Fémmegmunkálás, fémbevonat készítése elektromos úton,
fémbevonás, fémek hõkezelése, fémöntés, forrasztás, kovácsolás.

(210) M 07 01969 (220) 2007.05.24.
(731) Makra Tibor, Szentes (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen szoftverkereskedelem, rek-
lámozás.
42 Szoftvertervezés, -fejlesztés, szellemi tulajdon licencek
adása.

(210) M 07 01983 (220) 2007.05.25.
(731) Stahl Judit, Budapest (HU)
(740) dr. Balás Éva ügyvéd, Budapest

(541) STAHL
(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; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 01984 (220) 2007.05.25.
(731) STAHLBONUS Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balás Éva ügyvéd, Budapest

(541) dr. Stahl agyfitness
(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.

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

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

(210) M 07 01985 (220) 2007.05.25.
(731) STAHLBONUS Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balás Éva ügyvéd, Budapest

(541) agyfitness
(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.

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

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

(210) M 07 02693 (220) 2007.06.06.
(731) Hajdúvíz Üdítõ és Ásványvízgyártó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 07 02150 (220) 2007.06.08.
(731) Sarp Industries, Limay (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SARPI
(511) 35 Környezetvédelemre és hulladékkezelésre vonatkozó hirde-

tés; üzeletvezetési tanácsadás, környezetvédelemmel kapcsolatos
üzletvezetési konzultáció, hulladékkezelés és hulladék hasznosí-
tása, beleértve a veszélyes mérgezõ hulladékot; üzleti tanácsadás
vagy információ hulladékgyûjtéssel, hulladékfeldolgozással és
hulladékhasznosítással kapcsolatban, beleértve a veszélyes és
mérgezõ hulladékot, hulladékszétválasztó központok irányítását;
számítógépes hulladékkezelési adattár.
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39 Hulladékgyûjtés, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladé-
kok gyûjtése; szárazföldi és vízi hulladékszállítás, beleértve a ve-
szélyes és mérgezõ hulladékok szállítása; hulladék, kis mennyisé-
gû szennyvíz és kifolyóvíz csomagolása és tárolása; hulladék-
gyûjtésre vonatkozó gyûjtés, szállítás, csomagolás és tárolás,
beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékokat.

40 Hulladékfeldolgozás, komposztálás, szétzúzás, érlelés, el-
különítés, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékokat, hulla-
dékeltávolítás hamvasztással és energiahamvasztással; szemét új-
rahasznosítása, beleértve a veszélyes hulladékot; szemét szi-
vattyúzása és eltávolítása; hulladék újrahasznosítása és viszafor-
dítása; salakhasznosítás; energiahasznosítás hulladékégetéssel;
kiégett világítócsövek újrahasznosítása; gyógyitóiszap, beleértve
a szennyvíztisztító üzemekben keletkezett iszap hasznosítása,
nedvesítés, homogenizálás, erjesztés és biológiai eljárás kom-
posztálásra és a hulladékkezelésre; gázüledék-folyamat eljárás;
energiatermelés, beleértve a hulladékhasznosításból, veszélyes és
mérgezõ anyagokból nyert biogázt és elektromosságot.

42 Tanulmányozás és kivitelezés a hulladék témakörben, bele-
értve veszélyes és mérgezõ hulladékot, a begyûjtéstõl a feldolgo-
zásig és hasznosításig; környezetvédelmi konzultáció, levegõ-
szennyezõdés-megelõzési szolgáltatás és rehabilitáció a csökkent
értékû talajoknak és helyszíneknek; számítógépes programozás a
fent említett technikai feladatok és környezetvédõ adatbázis létre-
hozására; környezetvédelmi és hulladékhasznosítási tudományos
és ipari kutatás, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékot, és az
ebbõl nyert energia; kémiai, biokémiai és bakterológiai analízis a
hulladékhasznosítás terén.

(210) M 07 02152 (220) 2007.06.08.
(731) AGROFOL Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft.,

Szeged (HU)

(546)

(511) 16 Fóliatasak-kasírozók (laminálók) [irodai cikkek], mûanyag
burkolólemezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez), mûanyag
fóliák csomagolásra, nyúlékony mûanyag fóliák rakodólapra ra-
káshoz, zacskók csomagolásra (mûanyagból).

(210) M 07 02153 (220) 2007.06.08.
(731) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 5 Bébiétel.

(210) M 07 02175 (220) 2007.06.11.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, orvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kárte-
võk pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 07 02176 (220) 2007.06.11.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ACTIFIZZ
(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 02970 (220) 2007.08.29.
(731) 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.

(210) M 07 02249 (220) 2007.06.19.
(731) 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.

(210) M 07 02977 (220) 2007.08.30.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 02978 (220) 2007.08.30.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 01257 (220) 2007.04.17.
(731) 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.

(210) M 07 01260 (220) 2007.04.18.
(731) Nikecell Hõszigetelõanyag-Gyártó és Forgalmazó Kft.,

Fûzfõgyártelep (HU)

(546)
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(511) 17 Mûanyagokból készült alakzatok, lapok, lemezek és töm-
bök (félkész termékek); tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; ha-
bosított polisztirolból készült termékek.

(210) M 07 01263 (220) 2007.04.18.
(731) Leroy. Co. Kft., Budapest (HU)
(740) Molnár Lászlóné, Budapest

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

(210) M 07 01264 (220) 2007.04.18.
(731) Starfield Publishing Kft., Budapest (HU)

(541) VERANDA
(511) 16 Folyóiratok, könyvek, magazinok.

(210) M 07 01265 (220) 2007.04.18.
(731) Starfield Publishing Kft., Budapest (HU)

(541) GERENDAHÁZAK
(511) 16 Folyóiratok, könyvek, magazinok.

(210) M 07 02281 (220) 2007.06.21.
(731) 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.

(210) M 07 02294 (220) 2007.06.22.
(731) Beisi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Ágynemû, textilnemûk.

(210) M 07 02295 (220) 2007.06.22.
(731) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hencz János László, Budapest

(541) Posta Direkt - a címzett ismert
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 02296 (220) 2007.06.22.
(731) Unit Textilipari Kft., Kecskemét (HU)
(740) Palásti János, Helvécia

(546)

(511) 25 Textilruházat és konfekciótermék.

(210) M 07 03109 (220) 2007.09.12.
(731) Solymosi Viktor, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ruházati cikkek kiskereskedelme.

(210) M 07 01557 (220) 2007.04.21.
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/142719 2007.03.28. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, nevezetesen, tasakok, kari-
mák, gallérok, ostyák, ragasztós gyûrûk, szûrõk, bõrvédõk és az
ehhez kapcsolódó alkatrészek; inkontinens betegek kezelésére
szolgáló eszközök, nevezetesen katétertartályok, csövek, katé-
ter-ellenõrzõ adapterek és ezekhez tartozó alkatrészek; vizeléssel
és székeléssel kapcsolatos inkontinenciaeszközök, nevezetesen,
katétertartályok, tasakok, katéter-ellenõrzõ adapterek és az ezek-
hez tartozó alkatrészek.
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(210) M 07 01558 (220) 2007.04.21.
(731) IPAN GmbH, Aschheim (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Könyvelés, irodai tevékenységek; tárgyalások és egyezteté-
sek és másokért való kereskedelmi tranzakciók, áruk vásárlására
és eladására vonatkozó beszerzési szerzõdések; ipari tulajdonjo-
gok vásárlására és eladására vonatkozó beszerzési szerzõdések;
menedzsment-tanácsadás, személyzeti menedzsment-tanácsadás,
szervezeti tanácsadás, személyzetek és munkaközvetítõ irodák.

41 Oktatási, nevelési tanácsadás, oktatás és tanítás; konferenci-
ák, kongresszusok, szemináriumok és szimpóziumok szervezése;
könyvek, magazinok és hírújságok kibocsátása és publikálása;
szövegek (nem reklám), elektronikusan másolható adatgyûjtemé-
nyek kibocsátása és publikálása.

42 Törvényes szolgáltatások, törvényes keresések és az ipari
tulajdon területén levõ törvényes dokumentáció ellátása; techni-
kai konzultáció és felmérés, technikai kutatások; számítógépes
programok elõkészítése és fenntartása; ellenõrzés, adminisztráció
és harmadik felekért való ipari tulajdonjogok karbantartása; ipari
tulajdonjogok kutatásai.

(210) M 07 01580 (220) 2007.04.24.
(731) ADOC-SEMIC Kiadói és Nyomdai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rédei Katalin, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor 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.

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

41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek.

(210) M 07 01582 (220) 2007.04.24.
(731) ADOC-SEMIC Kiadói és Nyomdai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rédei Katalin, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 01584 (220) 2007.04.24.
(731) Magyar Turizmus Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi 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 01609 (220) 2007.04.26.
(731) Immobilia Ingatlanfejlesztõ és -Hasznosítási Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CSIPAK
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

36 Ingatlanügyletek.

(210) M 07 01611 (220) 2007.04.26.
(731) HUNGÁRIA KERHOLDING II. Kft., Budapest (HU)

(541) PIROS ÁSZ
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 01612 (220) 2007.04.26.
(731) HUNGÁRIA KERHOLDING II. Kft., Budapest (HU)

(541) Zöld Ász
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 01613 (220) 2007.04.26.
(731) dr. Schmideg László György, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák (ezen belül különösen; fogászati és fog-
technikai alapanyagok, eszközök, mûszerek, készülékek kereske-
delme, reklámozása).
40 Fogtechnikusi szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások, fogászat.

(210) M 07 01615 (220) 2007.04.26.
(731) Mikka Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Barcza Klára ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Alsónadrágok, alsónemûk, atléták, átmeneti dzsekik, átme-
neti kabátok, átmeneti overálok, babacipõ, bodyk, bélelt nadrá-
gok, biciklisnadrágok, blézerek, bugyik, csecsemõkelengyék, ba-
bakelengyék, egyenruhák, esõkabátok, farmerdzsekik, farmerin-
gek, farmernadrágok, farmerruhák, farmerszoknyák, fürdõköpe-
nyek, fülvédõk, fürdõbugyik, fürdõnadrágok, úszónadrágok, für-
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dõruhák, hajpántok, halásznadrágok, hálóingek, hálózsákok,
hosszúszoknyák, hosszú ujjú blúzok, hosszú ujjú ingek, hosszú uj-
jú pólók, hosszú ujjú ruhák, hurkolt kardigánok, hurkolt pulóve-
rek, iskola köpeny, kalapok, kertésznadrágok, kesztyûk, kétrésze-
sek, köntösök, pongyolák, kötényruhák, kötöttáruk, kötött kardi-
gánok, kötött pulóverek, mellények, nadrágok, öltönyök, övek,
parka (csuklyás blúzok), partedlik (nem papírból), perelinek, pi-
zsamák, pólók, pufimellények, pulóverek, rövidnadrágok, rövid
szoknyák, rövidujjú blúzok, rövidujjú ingek, rövidujjú pólók, rug-
dalózók, sálak, sapkák, sildes sapkák, sínadrágok, sporttrikók,
strandruhák, szabadidõ-kétrészesek, szabadidõnadrágok, szok-
nyák, téli dzsekik, télikabátok, téli overálok, térdnadrágok, torna-
ruházat, trikók, ujjatlan pólók, ünneplõ ruházat, vizhatlan ruházat,
zakók.

(210) M 07 01616 (220) 2007.04.26.
(731) Masterplast Group International Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadás, Menedzser és

Szolgáltató Kft., Budapest

(541) CORATREND
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

(210) M 07 01617 (220) 2007.04.26.
(731) KOFOLA HOLDING a.s., Ostrava (CZ)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Jupik.Pont mint Te!
(511) 28 Játékok, játékszerek.

30 Teaalapú italok.

32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más esszenciák ita-
lok elõállítására; sörök.

(210) M 07 01675 (220) 2007.05.04.
(731) 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.

(210) M 07 01683 (220) 2007.05.04.
(731) 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.

(210) M 07 01685 (220) 2007.05.07.
(731) Ekoprevent Kft., Szigetszentmiklós (HU)

(541) ECO-CLEAN
(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 01686 (220) 2007.05.07.
(731) OTP Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 01687 (220) 2007.05.07.
(731) Média Bay Hirdetési Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Jaczkovics László Gábor, Jaczkovics Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 01688 (220) 2007.05.07.
(731) Misso Fashion Kft., Budapest (HU)
(740) Blassius 2002 Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01689 (220) 2007.05.07.
(731) MONARCHIA Borkereskedelmi Korlátolt Fefelõsségû Társaság,

Eger (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Noir Gold
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 02419 (220) 2007.07.04.
(731) ANTIBIOTICE S.A., Lasi, judet lasi (RO)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) EFFIXENT
(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).

M1231

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/11

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 07 02427 (220) 2007.07.27.
(731) Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)

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

(210) M 07 03175 (220) 2007.09.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) Az innováció hagyomány
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek, diétás készítmények orvosi használatra, tapaszok, sebkötözõ
anyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõt-
lenítõszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölõ
szerek, gyomirtók.

16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák pa-
pírból vagy kartonból, címkék, csomagolópapírok, dobozok, tu-
dományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.

41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemi-
náriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek,
kézikönyvek és adatbázisok kiadása.

42 Kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése, gyógy-
szerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek
és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékeny-
ség, cégképviselet.

(210) M 07 03202 (220) 2007.09.21.
(731) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek, diétás készítmények orvosi használatra, tapaszok, sebkötözõ
anyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõt-
lenítõszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölõ
szerek, gyomirtók.

16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák pa-
pírból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok,
tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.

41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemi-
náriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek,
kézikönyvek és adatbázisok kiadása.

42 Kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése, gyógy-
szerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek
és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékeny-
ség, cégképviselet.

(210) M 07 03203 (220) 2007.09.21.
(731) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) innovation is tradition
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek, diétás készítmények orvosi használatra, tapaszok, sebkötözõ
anyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõt-
lenítõszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölõ
szerek, gyomirtók.

16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák pa-
pírból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok,
tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.

41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemi-
náriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek,
kézikönyvek és adatbázisok kiadása.

42 Kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése, gyógy-
szerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek
és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékeny-
ség, cégképviselet.

(210) M 07 01711 (220) 2007.05.09.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) KÓCIÁN
(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, malomipari termé-

kek, gabonapelyhek és darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari
termékek, cukrászati termékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabona-
õrlemény alapú snacktermékek.

(210) M 07 01712 (220) 2007.05.09.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Kalózok reggelije
(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, malomipari termé-

kek, gabonapelyhek és darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari
termékek, cukrászati termékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabona-
õrlemény alapú snack termékek.

(210) M 07 01713 (220) 2007.05.09.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Szeréna
(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, malomipari termé-

kek, gabonapelyhek és darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari
termékek, cukrászati termékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabona-
õrlemény alapú snack termékek.

(210) M 07 01714 (220) 2007.05.09.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, malomipari termé-
kek, gabonapelyhek és darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari
termékek, cukrászati termékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabona-
õrlemény alapú snack termékek.

(210) M 07 03300 (220) 2007.09.28.
(731) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(210) M 07 03304 (220) 2007.09.28.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(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.

(210) M 07 03306 (220) 2007.09.28.
(731) 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.

(210) M 06 00886 (220) 2006.03.14.
(731) Rékasy Bálint, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kalocsa eredetmegjelölés területérõl származó paprikával
fûszerezett csokoládé.

(210) M 06 04173 (220) 2006.12.21.
(731) BONO Utazási Központ Kft., Budapest (HU)

(541) BONO
(511) 39 Utazásszervezés.

(210) M 06 04193 (220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-

sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

(210) M 07 00388 (220) 2007.02.06.
(731) TOKAJ MERCATUS Borkereskedõház Kft., Tokaj (HU)

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 01262 (220) 2007.04.18.
(731) L 2007 Kft., Budapest (HU)
(740) Molnár Lászlóné, Budapest

(541) MOMO
(511) 43 Bár, restaurant, étterem, kávéház.

(210) M 07 01715 (220) 2007.05.09.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, malomipari termé-
kek, gabonapelyhek és darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari
termékek, cukrászati termékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabona-
õrlemény alapú snack termékek.

(210) M 07 01732 (220) 2007.05.10.
(731) Dékán Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 01792 (220) 2007.05.14.
(731) Dr. Aliment Funkcionális Élelmiszerkutató-Gyártó

és Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
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(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok, ásványi anya-
gok és nyomelemek, diétás és erõsítõ készítmények és gyógysze-
rek humán célra, szirupok gyógyszerészeti célra, gyógynövényki-
vonatok, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és
gyógynövénykivonatokat tartalmazó kevert készítmények gyó-
gyászati célra, vitaminokkal vagy ásványi anyagokkal, vagy
nyomelemekkel gazdagított táplálék- vagy étrend-kiegészítõk
gyógyszerészeti célra, vitaminkészítmények, vitamin- és multivi-
tamin-készítmények, ásványi anyagok és többféle ásványi anya-
got tartalmazó készítmények, gyógyteák, gyógynövények gyó-
gyászati használatra, gyógyászati kiegészítõkkel készült gyógy-
hatású cukorkák, pasztillák vagy tabletták, vagy rágógumik gyó-
gyászati célra, gyógyászati célra alkalmazott diétás anyagok, gyó-
gyászati célra alkalmazott ásványvizek és diétás italok, diétás
ételkészítmények gyógyászati célra, táplálkozási adalékanyagok
gyógyászati célra, fehérjetartalmú készítmények és élelmiszerek
gyógyászati célra, balzsamok, krémek és kenõcsök gyógyászati
célra, vegyi készítmények gyógyászati célra, gyógyhatású olajok
és zsírok gyógyászati célra, sók gyógyászati célra, tinktúrák gyó-
gyászati célra, italok gyógyászati célokra, gyógynövénykivona-
tok vagy szirupok, ásványi és vitamintáplálék koncentrált formá-
ban, proteinkoncentrátumok táplálékkiegészítõkként, élesztõ
gyógyászati célra, táplálékkiegészítõk gyógyászati célra, táplál-
kozási adalékanyagok és diétás készítmények gyógyászati célra a
napi táplálék helyettesítésére (beleértve fitneszkészítményeket is)
instant élelmiszerekként vagy különösen tejport, vagy állati vagy
növényi proteint tartalmazó és vitaminokkal, vagy ásványi anya-
gokkal, nyomelemekkel, vagy cukorral dúsított külön keverék-
ként; sporttápszerek; bioélelmiszerek; bébiételek, fertõtlenítõsze-
rek, gombaölõ szerek (fungicidek).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; élelmiszer- és agrár-
ipari termékek, kutatási eredményként létrehozott termékek érté-
kesítése franchise rendszerben; kereskedelmi adminisztráció; má-
sok javára, különbözõ áruféleségek bemutatása, összeállítása (ki-
véve ezek szállítását), amely lehetõvé teszi az ügyfelek számára,
hogy megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket
az árukat; prospektusok és termékminták terjesztése.

(210) M 07 01965 (220) 2007.05.24.
(731) Silicone Chemie Kft., Újszilvás (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

(210) M 07 01727 (220) 2007.05.09.
(731) dr. Seszták Miklós, Kisvárda (HU)

(541) Így Táncolunk MI !
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 07 01729 (220) 2007.05.10.
(731) Scognamiglio Raffaello, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth D. Béla, Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DA LELLO

(511) 30 Gabonakészítmények (félkész, kész pizza).

35 Reklámozás, fõleg interneten.

43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 07 01753 (220) 2007.05.10.
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Pieve di Cento (Bologna) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TELEUR
(511) 11 Világítókészülékek és berendezések; jármûvek világítóesz-

közei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világító-
eszközök.

(210) M 07 01757 (220) 2007.05.10.
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Pieve di Cento (Bologna) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ASTRO GUIDA
(511) 11 Világítókészülékek és berendezések; jármûvek világítóesz-

közei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világító-
eszközök.

(210) M 07 01759 (220) 2007.05.10.
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Pieve di Cento (Bologna) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) RILUX
(511) 11 Világítókészülékek és berendezések; jármûvek világítóósz-

közei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világító-
eszközök.

(210) M 07 01764 (220) 2007.05.11.
(731) Tisza-balneum Kft., Tiszafüred (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 07 01765 (220) 2007.05.11.
(731) Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 07 01766 (220) 2007.05.11.
(731) Hornyák Ferenc, Kecskemét (HU)
(740) dr. Szigethy Zoltán ügyvéd, Kecskemét

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, szörpök és más készítmények italok-
hoz.

(210) M 07 01767 (220) 2007.05.11.
(731) Taverna Holding Zrt., Budapest (HU)

(541) Taverna Oktatási Iskola
(511) 41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-

nyolítása (gyakorlat); elektronikus könyvek és folyóiratok online
kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
élõ elõadások bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klub-
szolgáltatások (oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítá-
sa; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kul-
turális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ tanfo-
lyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgázta-
tás; online elérhetõ elektronikus publikációk; pályaválasztási ta-
nácsadás; szemináriumok szervezése és vezetése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása; versenyek szerve-
zése (oktatás).

(210) M 07 01769 (220) 2007.05.11.
(731) Art Models Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Abonyi Rita, Dr. Abonyi Rita 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 01770 (220) 2007.05.11.
(731) Danya Cosmetics Ltd., Netanya (IL)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikumok; hajsze-
szek, hajvizek, hajápoló szerek.

(210) M 07 01776 (220) 2007.05.14.
(731) Horváthné Molnár Györgyi, Cece (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 07 01789 (220) 2007.05.14.
(731) Oxygen Wellness Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Seszták Miklós, Kisvárda

(546)

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

44 Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, higi-
éniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére,
mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

(210) M 07 01791 (220) 2007.05.14.
(731) Dr. Aliment Funkcionális Élelmiszerkutató-Gyártó

és Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok, ásványi anya-
gok és nyomelemek, diétás és erõsítõkészítmények és gyógysze-
rek humán célra, szirupok gyógyszerészeti célra, gyógynövényki-
vonatok, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és
gyógynövénykivonatokat tartalmazó kevert készítmények gyó-
gyászati célra, vitaminokkal vagy ásványi anyagokkal, vagy
nyomelemekkel gazdagított táplálék- vagy étrend-kiegészítõk
gyógyszerészeti célra, vitaminkészítmények, vitamin- és multivi-
tamin-készítmények, ásványi anyagok és többféle ásványi anya-
got tartalmazó készítmények, gyógyteák, gyógynövények gyó-
gyászati használatra, gyógyászati kiegészítõkkel készült gyógy-
hatású cukorkák, pasztillák vagy tabletták, vagy rágógumik gyó-
gyászati célra, gyógyászati célra alkalmazott diétás anyagok, gyó-
gyászati célra alkalmazott ásványvizek és diétás italok, diétás
ételkészítmények gyógyászati célra, táplálkozási adalékanyagok
gyógyászati célra, fehérjetartalmú készítmények és élelmiszerek
gyógyászati célra, balzsamok, krémek és kenõcsök gyógyászati
célra, vegyi készítmények gyógyászati célra, gyógyhatású olajok
és zsírok gyógyászati célra, sók gyógyászati célra, tinktúrák gyó-
gyászati célra, italok gyógyászati célokra, gyógynövénykivona-
tok vagy szirupok, ásványi és vitamintáplálék koncentrált formá-
ban, proteinkoncentrátumok táplálékkiegészítõkként, élesztõ
gyógyászati célra, táplálékkiegészítõk gyógyászati célra, táplál-
kozási adalékanyagok és diétás készítmények gyógyászati célra a
napi táplálék helyettesítésére (beleértve fitneszkészítményeket is)
instant élelmiszerekként vagy különösen tejport, vagy állati vagy
növényi proteint tartalmazó és vitaminokkal, vagy ásványi anya-
gokkal, nyomelemekkel, vagy cukorral dúsított külön keverék-
ként; sporttápszerek; bioélelmiszerek; bébiételek, fertõtlenítõsze-
rek, gombaölõ szerek (fungicidek).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; élelmiszer- és agrár-
ipari termékek, kutatási eredményként létrehozott termékek érté-
kesítése franchise rendszerben; kereskedelmi adminisztráció; má-
sok javára különbözõ áruféleségek bemutatása, összeállítása (ki-
véve ezek szállítását), amely lehetõvé teszi az ügyfelek számára,
hogy megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket
az árukat; prospektusok és termékminták terjesztése.
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(210) M 07 02241 (220) 2007.06.18.
(731) Aevum Consulting Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert 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.

(210) M 07 01816 (220) 2007.05.16.
(731) Lenox-Hungária Trió Kft., Szeged (HU)

(541) SILBERMANN
(511) 7 Szerszámgépek.

8 Kéziszerszámok.

9 Munkavédelmi felszerelések.

(210) M 07 01817 (220) 2007.05.16.
(731) Lenox-Hungária Trió Kft., Szeged (HU)

(541) FERONI
(511) 11 Fûtõ- és vízszállító eszközök.

(210) M 07 01822 (220) 2007.05.16.
(731) Clearline 21 Grafikai Kft., Budapest (HU)

(541) TÁRSASHÁZI HÁZTARTÁS
(511) 16 Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; tanítási és oktatá-

si anyagok (készülékek kivételével); újságok és folyóiratok.

41 Bálok szervezése, oktatás, szakmai képzés, rádió- és televí-
zióprogramok készítése, újság- és könyvkiadás, CD lemez, video-
felvétel és más egyéb megjelenési forma, egyéb kulturális tevé-
kenység.

(210) M 07 03469 (220) 2007.10.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 03474 (220) 2007.10.12.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 01841 (220) 2007.05.17.
(731) V-726 Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(210) M 07 01858 (220) 2007.05.18.
(731) 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.

(210) M 07 01859 (220) 2007.05.18.
(731) Kukoricza János, Tiszaújváros (HU)

(546)

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

(210) M 07 01860 (220) 2007.05.18.
(731) 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.

(210) M 07 01861 (220) 2007.05.18.
(731) 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-
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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.

(210) M 07 01862 (220) 2007.05.18.
(731) KNIPL Kft., Budapest (HU)
(740) Ganter János, Budapest

(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.

(210) M 07 01864 (220) 2007.05.18.
(731) 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.

(210) M 07 01865 (220) 2007.05.18.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
mosó- és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súro-
ló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmeti-
kai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(210) M 07 01866 (220) 2007.05.18.
(731) 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.

(210) M 07 01867 (220) 2007.05.18.
(731) 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.

(210) M 07 01868 (220) 2007.05.18.
(731) MasterCard International Incorporated (Delaware államban

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
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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
vagyon befektetési szolgáltatások; vagyon megszerzésére
vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; vagyoneladásra vonatkozó
pénzügyi szolgáltatások; szabad felhasználású vagyon pénzügyi
értékelése; bérelt ingatlanok pénzügyi értékelése; ingatlan-bérbe-
adás lebonyolítása; ingatlanlízing lebonyolítása; vagyonlízing;
ingatlanvagyon-lízing; szabad felhasználású vagyonlízing; ingat-
lanvagyonra vonatkozó birtokkezelési szolgáltatások; vagyonér-
tékelés; vagyonportfolió-kezelés; vagyonkezelés; ingatlantulaj-
donra vonatkozó tanácsadó szolgáltatások; ingatlan-értékbecslés-
re vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; vállalati ingatlantanács-
adói szolgáltatások; ingatlanra vonatkozó számítógépesített in-
formációs szolgáltatások; ingatlanra vonatkozó konzultációs
szolgáltatások; ingatlanvagyonra vonatkozó információk nyújtá-
sa; vagyonpiacra vonatkozó információk nyújtása; ingatlan meg-
szerzésére vonatkozó kutatási szolgáltatások; ingatlanaukciókkal
kapcsolatos kutatási szolgáltatások.

(210) M 07 01869 (220) 2007.05.18.
(731) 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.

(210) M 07 01870 (220) 2007.05.18.
(731) 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.

(210) M 07 01871 (220) 2007.05.18.
(731) 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.

(210) M 07 02788 (220) 2007.08.07.
(731) Ardeco Kft., Budapest (HU)

(541) Több mint casino
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció.

41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 07 00478 (220) 2007.02.13.
(731) Medical Tribune Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Discover Budapest
(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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 02854 (220) 2007.08.16.
(731) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) GOLD BERGER
(511) 32 Sörök.

(210) M 07 02856 (220) 2007.08.16.
(731) dr. Mátray Árpád, Bábolna (HU)

(546)

(511) 5 Állatgyógyászati készítmények.

(210) M 07 02867 (220) 2007.08.17.
(731) Bioslogos Gyógyászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Gyúró (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(210) M 07 02878 (220) 2007.08.17.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 07 02879 (220) 2007.08.17.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 07 02880 (220) 2007.08.17.
(731) Boranal Borászati és Kereskedelmi Kft., Kiskõrös (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 01906 (220) 2007.05.21.
(731) Panigay Attila, Gödöllõ (HU)

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

lásadás.

(210) M 07 01911 (220) 2007.05.21.
(731) 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.

(210) M 07 01959 (220) 2007.05.24.
(731) Szabó Sigfrid, Budaörs (HU)
(740) dr. Szathmáry Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Egészségügyi termékek, különösen gyógyhatású italok, táp-
lálékkiegészítõk.

(210) M 07 01963 (220) 2006.06.14.
(731) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Gyógyszerkészítménynek nem minõsülõ tisztasági készít-
mények, fogkrémek, szájvizek és szájfrissítõk; szájápolási készít-
mények, fogászati gélek, fehérítõkészítmények, fogtisztító sze-
rek, fogfehérítõ készítmények és gyorsítók, kozmetikai folteltá-
volító készítmények.
5 Gyógyszerkészítménynek minõsülõ szájápolási készítmé-
nyek, gyógyszerkészítménynek minõsülõ fogtisztító készítmé-
nyek, gyógyszerkészítménynek minõsülõ fogfehérítõ készítmé-
nyek, gyógyszerkészítménynek minõsülõ szájvizek, gyógyszer-
készítménynek minõsülõ fehérítõkészítmények.
10 Fogászati és szájápolási berendezések; flexibilis és eldobha-
tó fogászati tálak.
21 Fogkefék, fogpiszkálók, fogselymek, kefék és szivacsok,
mindezek tartói és tartozékai.

(210) M 07 01967 (220) 2007.05.24.
(731) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) COVELIPIN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 493 db közlést tartalmaz.
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