
(210) M 07 01954 (220) 2007.05.24.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 01955 (220) 2007.05.24.
(731) FOTEX Elsõ Amerikai–Magyar Vagyonkezelõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FOTEX a minõség
(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.

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).

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.

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt

anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

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

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.

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

45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 07 01931 (220) 2007.05.22.
(731) Pharmainvest Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Kft.,

Szeged (HU)

(546)

(511) 5 Acetátok gyógyszerészeti használatra, akonitin, albumin-
tartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra, albumintartal-
mú készítmények gyógyászati alkalmazásra, albumintartalmú tej,
aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra, algicidek, alkaloidák
gyógyászati használatra, alkáli-jodidok gyógyszerészeti haszná-
latra, alkohol, orvosi, altatószerek, alumínium-acetát gyógyszeré-
szeti használatra, aminosavak állatgyógyászati használatra, ami-
nosavak humángyógyászati használatra, ammóniasó-pasztillák,
angosztúrakéreg gyógyászati használatra, antibiotikumok, anya-
rozs gyógyszerészeti használatra, aranyat tartalmazó fogászati
amalgámok, aranyér elleni készítmények, asztma elleni tea, atka-
irtó szerek, bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyá-
szati használatra, baktériumkészítmények humán- és állatgyó-
gyászati használatra, baktériumtartalmú mérgek, balzsamdióhéj
gyógyszerészeti használatra, balzsamkészítmények gyógyászati
használatra, balzsamok gyógyászati használatra, bedörzsölõsze-
rek, bébiételek, biocidok, biológiai készítmények állatgyógyásza-
ti használatra, biológiai készítmények humángyógyászati célra,
bizmutkészítmények gyógyszerészeti használatra, bizmut-szub-
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nitrát gyógyszerészeti használatra, borkõ gyógyszerészeti hasz-
nálatra, borogatás forró, pépes, borogatások, bögöly elleni olajok,
bõrápoló gyógyszerkészítmények, bõrkeményedés elleni készít-
mények, bróm gyógyszerészeti használatra, cellulózészterek
gyógyszerészeti használatra, cellulózéterek gyógyszerészeti
használatra, citromfûtea gyógyszerészeti használatra, cukrászati
gyógytermékek, csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használat-
ra, csíramentes vatta (aszeptikus), csontcement sebészeti vagy or-
topédiai használatra, csukamájolaj, dezodorok nem személyes
használatra, diabetikus kenyér, diagnosztikai készítmények, di-
asztáz gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok
gyógyászati használatra, digitalin, dohánykivonatok (rovarirtó
szerek) dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra, drogok
gyógyászati használatra, egérirtó szerek, egészségügyi betétek in-
kontinenciában szenvedõknek, egészségügyi kendõk, egészség-
ügyi kötszerek, egészségügyi nadrágok (nõknek), egészségügyi
nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedõknek, ehetõ nö-
vényi rostok (nem táplálkozásra), elixírek (gyógyszerészeti ké-
szítmények), elsõsegély-gyógyszerdobozok, emésztést elõsegítõ
szerek gyógyszerészeti használatra, enzimek állatgyógyászati
használatra, enzimek gyógyászati használatra, enzimek gyógy-
szerészeti használatra, enzimkészítmények állatgyógyászati
használatra, enzimkészítmények gyógyászati használatra, erõsí-
tõszerek (gyógyszerek), eukaliptol gyógyszerészeti használatra,
eukaliptusz gyógyszerészeti használatra, fagyás (okozta gyulla-
dás) elleni termékek, fagyást (testrészé) gyógyító kenõcs gyógy-
szerészeti használatra, faszén gyógyszerészeti használatra, fájda-
lomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni készítmények, fenol
gyógyszerészeti használatra, fertõtlenítõ (csíraölõ) szerek, fertõt-
lenítõ füstölõkészítmények gyógyászati használatra, fertõtlenítõ-
készítmények, fertõtlenítõszerek vegyi vécékhez, fertõtlenítõvat-
ta, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra, fertõzésgátló (an-
tiszeptikus) szerek, féreghajtó, féregirtó szerek, filoxéra kezelésé-
re szolgáló vegyi termékek, fogászati amalgámok, fogászati csi-
szolószerek, fogászati lakkok, fogászati lenyomatanyagok, fogá-
szati masztixok, fogcementek, fogsorragasztók, fogtömõ anya-
gok, fogzást elõsegítõ készítmények, fogyasztótea orvosi haszná-
latra, formaldehid gyógyszerészeti használatra, foszfátok gyógy-
szerészeti használatra, fõzetek gyógyszerészeti használatra, für-
dõsók, fürdõsók gyógyászati használatra, füstölõrudak, füvek füs-
tölésre, gyógyászati használatra, gabonafélék feldolgozásának
melléktermékei (gyógyászati használatra), gabonaüszög kezelé-
sére szolgáló vegyi termékek, gázok gyógyászati használatra, géz
kötésekhez, gipszek orvosi célra, glicerin gyógyászati használatra
glicerofoszfátok, gombaölõ szerek, fungicidek, guajokol gyógy-
szerészeti használatra, gumi gyógyászati használatra, gumigutti,
gumigyanta gyógyászati használatra, gyógyászati fogyasztósze-
rek, gyógycukor, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású haj-
növesztõ szerek, gyógyhatású takarmányadalékok, gyógyitalok,
gyógynövények, gyógyszerek fogászati használatra, gyógyszerek
(humán), gyógyszeres fürdõkészítmények, gyógyszeres infúziók,
gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti készítmé-
nyek, gyógyteák, gyomirtó szerek (herbicidek), gyûrûk lábtyúk-
szemekre, gyûrûk reuma ellen, hajkenõcsök gyógyászati haszná-
latra, hajtószerek, halliszt gyógyszerészeti használatra, hashajtók,
hematogén szerek, hemoglobin, herbateák, hidrasztin, hidraszti-
nin, hidrogén-peroxid gyógyászati használatra, higany-klorid
(kalomel), higanytartalmú kenõcsök, hólyaghúzó szerek, hordoz-
ható gyógyszeres táskák, hormonok gyógyászati használatra,
hörghurut elleni készítmények, húgyúti bántalmak elleni készít-
mények, húsleves-táptalaj mikroorganizmus-tenyészetekhez, hü-
velyöblítõk (készítmények), idegerõsítõ szerek, ír moha gyógyá-
szati használatra, iszap fürdõkhöz, iszap, orvosi, izotópok gyó-
gyászati használatra, izzadás elleni gyógyszerek, jalapa (gyökér),
jód gyógyszerészeti használatra, jodidok gyógyszerészeti haszná-
latra, jodoform, jódtinktúra, jujubapaszta, kandiscukor gyógyá-
szati használatra, kaporolaj gyógyászati használatra, kapszulák
gyógyszerekhez, karbonil (parazitaölõ szer), karkötõk gyógyá-
szati használatra, karkötõk reuma ellen, kasu gyógyszerészeti
használatra, kaucsuk fogászati használatra, káliumsók gyógyá-

szati használatra, kámfor gyógyászati használatra, kámforolaj
gyógyászati használatra, kártékony állatok irtására szolgáló ké-
szítmények, keményítõ diétás vagy gyógyszerészeti használatra,
kendõk gyógyszeres lemosószerekkel átitatva, kenõcsök gyógy-
szerészeti használatra, kénrudacskák fertõtlenítésre, kénvirág
gyógyszerészeti használatra, készítmények gyógyfürdõ-terápiá-
hoz, kínafakéreg gyógyászati használatra, kinin gyógyászati
használatra, kinolin gyógyászati használatra, klorál-hidrát gyógy-
szerészeti használatra, kloroform, kokain, kollódium gyógyszeré-
szeti használatra, komlókivonatok gyógyszerészeti használatra,
komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra, kondurangóké-
reg, gyógyászati használatra, kontaktlencse-tisztító készítmé-
nyek, korhadást okozó gombák elleni készítmények, korpás fej-
bõr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények, kõrisbo-
gárpor, kötés, pólya kötözésre, kötszer, mullpólya, sebkötõ géz,
kötszerek (orvosi) sebkötözésre, kreozot gyógyszerészeti haszná-
latra, kriptogámiás betegségek elleni szerek, krotonkéreg (tejfû-
kéreg), kúpok (végbél- vagy hüvely-), kuráre, kutyalemosó szerek
(öblítõ), kutyamosdató szerek, kvassziafa gyógyászati használat-
ra, kvebrácsófa gyógyászati használatra, lábizzadás elleni gyógy-
szerek, lárvairtó szerek, lázcsillapító szerek, lecitin gyógyászati
használatra, lemosószerek állatgyógyászati használatra, lemosó-
szerek gyógyszerészeti használatra, lenmag gyógyszerészeti
használatra, lenmagliszt gyógyszerészeti használatra, légfrissítõ
készítmények, légtisztító készítmények, légyfogó enyv, légyfogó
papír, légyirtó készítmények, liszt gyógyszerészeti használatra,
magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra, maláta gyógy-
szerészeti használatra, malátás tejitalok gyógyászati használatra,
mandulatej gyógyszerészeti használatra, mangrovefakéreg
gyógyszerészeti használatra, maró ceruzák, maróanyagok gyógy-
szerészeti használatra, menstruációs betétek, menstruációs tam-
ponok, menta gyógyszerészeti használatra, mentol, meztelen csi-
gák irtására szolgáló szerek, méhpempõ (gyógyászati használat-
ra), mérgek, mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti haszná-
latra, migrén elleni ceruzák, mikroorganizmus-kultúrák gyógyá-
szati és állatgyógyászati használatra, mintázóvi asz fogászati
használatra, moleszkin [bõrutánzat] gyógyászati használatra,
molyirtó papír, molyirtó szerek, morzsikapor, mustár gyógysze-
részeti használatra, mustárolaj gyógyászati használatra, mustárta-
paszok, napfény okozta leégés elleni kenõcsök, napszúrás elleni
készítmények gyógyszerészeti használatra, narkotikumok, nátri-
umsók gyógyászati használatra, nedvszívó tampon, nemesfémöt-
vözetek fogászati célokra, növényi gyökerek, orvosi használatra,
növényi kérgek gyógyszerészeti használatra, nyakörvek állatok-
nak paraziták ellen, nyomelemkészítmények emberi és állati fo-
gyasztásra, nyugtatók, olajok gyógyászati használatra, oldatok
kontaktlencsékhez, oldószerek ragtapaszok eltávolítására, ólom-
víz, gulárvíz, ópium, ópiumos pépek, opodeldok, opoterápiára
szolgáló termékek, ostyák gyógyszerészeti használatra, oxigén-
fürdõk, papír mustártapaszokhoz, parazitaölõ készítmények, pa-
razitaölõ szerek, pasztillák gyógyszerészeti használatra, patkány-
mérgek, párnák szoptatáshoz, pektin gyógyszerészeti használatra,
pepszinek gyógyszerészeti használatra, peptonok gyógyászati
használatra, peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló vegyi
termékek, peszticidek (kártevõirtó szerek), piócák gyógyászati
használatra, pirulák gyógyszerészeti használatra, porcelán fogá-
szati protézisekhez, radioaktív anyagok gyógyászati használatra,
radiológiai kontrasztanyagok gyógyászati használatra, ragtapasz,
ragtapasz orvosi célokra, rádium gyógyászati használatra, rágó-
gumi gyógyászati használatra, rebarbaragyökér gyógyszerészeti
használatra, repülõsók, ricinusolaj gyógyászati használatra, ro-
varirtó szerek, inszekticidek, rovarriasztó füstölõszerek, rovarri-
asztó szerek kutyáknak, rovarriasztók, savak gyógyszerészeti
használatra, sebészeti beültetett anyagok [élõ szövetek], sebészeti
kötözõanyagok, sebészeti szövetek, sebszivacsok (gyógyító), sók
gyógyászati használatra, sperma mesterséges megtermékenyítés-
hez, szarszaparilla (gyógyászati használatra), szarvasmarha le-
mosására szolgáló szerek, szájápoló szerek gyógyászati haszná-
latra, szárító- (nedvszívó) szerek (szikkatívok) gyógyászati hasz-
nálatra, szemölcs elleni ceruzák, szemtapaszok gyógyászati hasz-
nálatra, szemvíz, kollirium, szeroterápiás gyógyszerek, székreke-
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dés elleni orvosságok, szérumok, szirupok gyógyszerészeti hasz-
nálatra, szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra, szõlõ beteg-
ségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek, szõlõcukor gyó-
gyászati használatra, szteroidok, sztrichnin, szulfonamidok
(gyógyszerek), talajfertõtlenítõ készítmények, tampon gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalékok gyógyászati célokra, táp-
anyagok mikroorganizmusok számára, tárnics, genciána gyógy-
szerészeti használatra, tejcukor (laktóz), tejes liszt (csecsemõk
részére), tejfermentumok gyógyszerészeti használatra, tengervíz
gyógyfürdõhöz, terhesség megállapítására vegyi készítmények,
termálvizek, terpentin gyógyszerészeti használatra, terpentinolaj
gyógyszerészeti használatra, timol gyógyszerészeti használatra,
tinktúrák gyógyászati használatra, tisztítószerek gyógyászati
használatra, tisztított borkõ gyógyszerészeti használatra, tyúk-
szemirtó szerek, tyúkszemtapaszok, vakcinák (oltóanyagok), vat-
ta gyógyászati használatra, vazelin gyógyászati használatra, váll-
övek sebészeti használatra, vegyi fogamzásgátlók, vegyi készít-
mények állatgyógyászati használatra, vegyi készítmények gyó-
gyászati használatra, vegyi reagensek humán vagy állatgyógyá-
szati használatra, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra,
vegyi vezetõk elektrokardiográf (EKG) elektródákhoz, védõnad-
rágok (egészségügyi termékek), vér gyógyászati használatra, vér-
plazma, vértisztító szerek, vérzéscsillapító készítmények, vérzés-
csillapító rudak, vietnami balzsam gyógyászati használatra, vita-
minkészítmények, zselatin gyógyászati használatra, zsírok állat-
gyógyászati használatra, zsírok fejéshez, zsírok gyógyászati hasz-
nálatra, állatgyógyászati gyógyszerek, állatgyógyászati készít-
mények, állatok lemosására szolgáló szerek, ásványi élelmiszer-
kiegészítõk, ásványvíz gyógyászati használatra, ásványvízsók,
édesgyökér gyógyszerészeti használatra, édesgyökér nyalókák
gyógyszerészeti használatra, édeskömény gyógyászati használat-
ra égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények, élesztõ
gyógyszerészeti használatra, érzéstelenítõszerek, anesztetiku-
mok, észterek gyógyszerészeti használatra, éterek gyógyszeré-
szeti használatra, Étvágycsökkentõ szerek gyógyászati használat-
ra, övek havikötõkhöz.

10 Aeroszolos gyógyszeradagolók gyógyászati használatra,
akupunktúrás tûk, alhasi övek, altató hatású fejpárnák álmatlan-
ság ellen, altatómaszkok, anesztéziára, érzéstelenítésre szolgáló
készülékek, befúvókészülékek, inszufflátorok, bútorok speciális
kikészítésû gyógyászati használatra, cumik csecsemõk számára,
cumisüveg-cumik, cumisüvegek, szoptatóüvegek, csapok mûfo-
gakhoz, csepegtetõs orvosságos üvegek, cseppentõk gyógyászati
használatra, csizmák gyógyászati használatra, defibrillátorok, di-
agnosztikai készülékek gyógyászati használatra, dializátorok,
dréncsövek gyógyászati használatra, elektródák gyógyászati
használatra, elektrokardiográfok, elektromos akupunktúrás esz-
közök, elemzõkészülékek gyógyászati használatra, eszközök rok-
kantak szállítására, fecskendõk gyógyászati használatra,
(fel)élesztõ készülékek, fizikoterápiás készülékek, fogamzásgát-
lók, nem vegyi, fogászati készülékek (elektromos), fogászati ké-
szülékek és eszközök, fogászati tükrök, fogfúrók, fogorvosi szé-
kek, fogszabályozó készülékek, fogzást elõsegítõ vagy könnyítõ
gyûrûk, függesztõkötések, fülpiszkálók, fûrészek sebészeti hasz-
nálatra, füstölésre szolgáló készülékek gyógyászati használatra,
fûzõk gyógyászati használatra, galvanikus övek gyógyászati
használatra, galvánterápiás készülékek, gasztroszkópok, gyomor-
tükrök, gipszkötések ortopédiai célokra, gumipólyák, gyógyásza-
ti hullámvezetõk, gyógyászati készülékek és eszközök, hajproté-
zisek, hallásvédõ készülékek, hallócsövek, hallókészülékek na-
gyothallók részére, harántlepedõk betegágyra, hasfûzõk, haskö-
tõk, hastampon, hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra, hi-
podermikus fecskendõk, hõmérõk gyógyászati használatra, hüve-
lyi (vaginális) fecskendõk, inhaláló készülékek, injekciós fecs-
kendõk, injektorok gyógyászati használatra, inkontinencia-lepe-
dõk, inkubátorok gyógyászati használatra, inkubátorok újszülöt-
teknek, irrigátorok, beöntésre használt gyógyászati eszközök,
jégtömlõk gyógyászati használatra, kanalak gyógyszerek beadá-
sához, kanülök, katéterek kefék, ecsetek testüregek tisztítására,
kesztyûk gyógyászati használatra, kényszerzubbonyok, komp-
resszorok (sebészeti), köldökövek, köpõcsészék gyógyászati

használatra, kvarclámpák gyógyászati használatra, labdacsbeadó
eszközök (állatgyógyászatban), lámpák gyógyászati használatra,
mellszívó (szoptató anyáé), merevítõkészülékek gyógyászati cé-
lokra, méhfecskendõk, óvszerek, párnák gyógyászati használatra,
párnák (tasakok) felfekvés (decubitus-fekély) megelõzésére, per-
metezõk, porlasztók gyógyászati használatra , pesszáriumok,
pumpák gyógyászati használatra, ágytálak.

44 Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi berendezések
kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti ta-
nácsadás.

(210) M 06 01762 (220) 2006.05.19.
(731) Baromfi Termék Tanács, Budapest (HU)
(740) dr. Sors László, Sors Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Magyar baromfi.

(210) M 07 01930 (220) 2007.05.22.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.

(210) M 06 00378 (220) 2006.02.03.
(731) Braunné Barta Katalin, Nyúl (HU); Braun Dániel, Nyúl (HU)

(541) „NYÚLI HÚSVÉT” TAVASZI FESZTIVÁL
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ KULTURÁLIS
TALÁLKOZÓ

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

(210) M 06 01804 (220) 2006.05.23.
(731) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku (JP)
(300) 2006-041805 2006.05.09. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PROGRAFTRA
(511) 5 2006.05.09-i 2006-041805 számú uniós elsõbbség alapján:

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; immunterápiás
gyógyszerészeti készítmények és anyagok. 2006.05.23-i elsõbb-
séggel: Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények;
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anya-
gok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranya-
gok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõ-
szerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 06 01805 (220) 2006.05.23.
(731) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku (JP)
(300) 2006-041806 2006.05.09. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ADVAGRAF
(511) 5 2006.05.09-i 2006-041806 számú uniós elsõbbség alapján:

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; immunterápiás
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gyógyszerészeti készítmények és anyagok. 2006.05.23-i elsõbb-
séggel: Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények;
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anya-
gok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranya-
gok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõ-
szerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 06 01712 (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

(541) VIAGGIO ITALIANO
(511) 43 Olasz éttermi szolgáltatások.

(210) M 06 02763 (220) 2006.08.14.
(731) Frosta Sp.z o.o., Bydgoszcz (PL)
(740) Sárközi Imre, Esztergom

(541) Arany halrudak
(511) 29 Halrudak.

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

(210) M 06 03390 (220) 2006.10.16.
(731) PÉCSI GASTROSPEED Bt., Pécs (HU)

(541) FLEKKEN
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 03872 (220) 2006.11.27.
(731) Dow AgroSciences LLC. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) SYSTHANE DUPLO
(511) 5 Rovarirtó szerek, féregirtó szerek, fungicid, herbicid, in-

szekticid szerek.

(210) M 06 03792 (220) 2006.11.20.
(731) Quantrax Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 11 Gázkészülékekhez szabályozó- és biztonsági szerelvények;
szabályozószerelvények a víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez.

(210) M 06 03495 (220) 2006.10.25.
(731) Domján Ilona, Szentes (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.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba, ékszerek, drágakövek, órák és más idõmérõ
eszközök.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03567 (220) 2006.10.31.
(731) Esti Vilmos, Budapest (HU)
(740) dr. Szunyogh Valéria ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(210) M 06 03813 (220) 2006.11.21.
(731) Qi Ying Kft., Budapest (HU)

(541) St.Jerry Blue Jeans
(511) 25 Nadrágok.

(210) M 06 03383 (220) 2006.10.16.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

centrátumok; húsleves, erõleves; húslevesekhez (táptalajhoz) ké-
szítmények; húslé, mártás, szaft; leveskészítmények; levesek;
étkezési olajok és zsírok.

30 Keményítõtartalmú termékek étkezéshez, liszttartalmú éte-
lek; húspuhító szerek háztartási használatra; só, mustár; ecet, fû-
szerek, ízesítõk, fûszerkeverékek, fûszeres mártások, szószok
(ízesítõszerek, fûszeres mártások); sütésre szolgáló anyagok élel-
miszerek sütéséhez, fõzéséhez.

31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 06 03385 (220) 2006.10.16.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RIZSVARÁZS
(511) 29 Mártás, szaft; leveskészítmények; levesek; étkezési olajok

és zsírok.

30 Rizs; lisztek és más gabonakészítmények; keményítõtartal-
mú termékek étkezéshez, liszttartalmú ételek; fûszerek, ízesítõk,
fûszerkeverékek, fûszeres mártások, szószok (ízesítõszerek, fû-
szeres mártások); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütésé-
hez, fõzéséhez.

31 Mezõgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; friss zöldségek; vetõmagok; tápanyagok állatok
számára.
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(210) M 06 03521 (220) 2006.10.26.
(731) Seres Sándor, Budapest (HU)

(554)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 06 03230 (220) 2006.09.28.
(731) Lukács László Mihály, Debrecen (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Hanghordozók különösen kazetták, CD-k, hanglemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

25 Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03758 (220) 2006.11.16.
(731) Vivace Mode Kft., Budapest (HU)

(541) Spirit reinvent jeans
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk és kalapáruk.

(210) M 06 03763 (220) 2006.11.16.
(731) Xu Xue Hua, Budapest (HU)

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

lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 04035 (220) 2006.12.11.
(731) H-DRIVE EURÓPA Autóalkatrész Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Gépjármûalkatrész, felszerelés, elektronika, világítás; jár-
mûvek: szárazföldi közlekedési eszközök.

(210) M 06 04158 (220) 2006.12.20.
(731) Guzsik Gábor, Budapest (HU);

Szelektív Hallás Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 03932 (220) 2006.12.04.
(731) Etyekwood Studio Kft., Etyek (HU)

(541) ETYEKWOOD STUDIO
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenység; akadémiák (oktatás, filmes, szakmai továbbkép-
zés); konferenciák (oktatás, filmes szakmai továbbképzés); kon-
ferenciák (oktatás, szervezése és lebonyolítása); alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése,
könyvkiadás; bálok szervezése; digitális képfelvételezés, mani-
pulálás, digitális utómunka; diszkók, egészségvédõ klub; elektro-
nikus desktop, kiadói tevékenység; elektronikus könyvek, online
tevékenység, díszletépítés és bérbeadás, filmgyártás, filmstúdiók,
fényképezés; fogadások szervezése, éjszakai klubok, fordítás,
hangstúdiók; klubszolgáltatások, modellügynökség, színészek
számára oktatás, rádió- és televízióprogramok készítése; show-
mûsorok, szinkronizálás, filmfeliratozás; rádiós és televíziós szó-
rakoztatás, videofilmgyártás, videoszalagra filmezés, világítóbe-
rendezések kölcsönzése színház, film, rendezvény részére; zene-
karok szolgáltatásai, zenés kabarék, szépségverseny rendezése.

(210) M 06 03934 (220) 2006.12.04.
(731) FOODWAY Kft., Budapest (HU)

(541) SUBMARINE
(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 07 00314 (220) 2007.01.31.
(731) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 11 Elektromos világítóberendezések; világítástechnikai készü-
lékek és eszközök; mindennemû elektromos lámpák; izzólámpák,
azok alkatrészei; fénycsövek, kompakt fénycsövek; fénycsõgyúj-
tók (starterek); magasnyomású higanygõzlámpák, nátriumlám-
pák, fémhalogén lámpák; izzólámpák-, fénycsöves, kompakt
fénycsöves lámpák és azok alkatrészei.

(210) M 06 04044 (220) 2006.12.11.
(731) Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd. (Kína törvényei szerint

mûködõ vállalat), Zhengzhou (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Fúrógépek; keverõgépek; úthengerek; gõzhengerek; színes-
ruha-mosó gép; fehérruha-mosó gép; lapítógépek; betonkeverõ
gépek; aszfaltkészítõ gépek; buldózerek; mechanikai lapátok;
kotrógépek; kátrányozógépek; sínfektetõ gépek; útkészítõ gépek;
vasútépítõ gépek; ásógépek; présgépek; földmozgató gépek;
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szántógépek; daruk; emelõszerkezetek; indítók gépekhez és mo-
torokhoz; lengéscsillapítók dugattyúkhoz (gépalkatrészek); utca-
seprõ gépek (önmûködõek); autómosó berendezések; hulladékel-
távolítók; szemételtávolítók; szemétgyûjtõ gépek; hulladékgyûj-
tõ gépek; hóekék; (út)seprõ gépek /önmûködõek/; szennyvízelve-
zetõk; mosókészülékek; tisztítógépek és berendezések (elektro-
mos); keverõgépek; ipari osztályozógépek.

(210) M 07 00431 (220) 2007.02.09.
(731) Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács, Budapest (HU)

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

tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 07 00433 (220) 2007.02.09.
(731) Gombi 96 Bt., Szeged (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; körömépítõ alapanyagok.

(210) M 07 00359 (220) 2007.02.02.
(731) BikeFun Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Eszik Imre, Eszik Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Kerékpár.

(210) M 07 00386 (220) 2007.02.06.
(731) Bartha Miklós, Budapest (HU)
(740) Barkó Róbert, Budapest

(541) SG SEXY GIRL JEANS
(511) 25 Farmerruházati termékek.

(210) M 07 01098 (220) 2007.03.30.
(731) MEDICOMPLEX Fejlesztõ Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Pozsár Ferenc, Nagytarcsa

(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.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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.

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

(210) M 07 01543 (220) 2007.04.20.
(731) Zwack Péter, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) Molecula Maxim
(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; informatikai szolgáltatások.

(210) M 07 02260 (220) 2007.06.20.
(731) Karácsony Róbert, Gyõr (HU)

(546)

(511) 32 Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, egyéb alkoholmentes ita-
lok, szörpök.

(210) M 07 02261 (220) 2007.06.20.
(731) Otto Bock Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Polyák Edit, Polyák Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DIALÓGUS
(511) 9 CD/DVD lemezek az orvostechnika, valamint a gyógyászati

segédeszközök területén.

16 Hírlevél, ügyfélmagazin, folyóiratok, prospektusok az or-
vostechnika valamint a gyógyászati segédeszközök területén.

35 Reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámszövegek publiká-
lása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezé-
se az orvostechnika, valamint a gyógyászati segédeszközök terü-
letén.

41 Elektronikus folyóirat online kiadása, online elérhetõ elekt-
ronikus publikációk az orvostechnika, valamint a gyógyászati
segéseszközök területén.

(210) M 07 02262 (220) 2007.06.20.
(731) ZIMBO PERBÁL Húsipari Termelõ Kft., Perbál (HU)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) ÁRPÁD
(511) 29 Hús, húskészítmények, hentesáruk.
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(210) M 07 02263 (220) 2007.06.20.
(731) ZIMBO PERBÁL Húsipari Termelõ Kft., Perbál (HU)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) ÁRPÁD SZALÁMI
(511) 29 Különféle fajta szalámik.

(210) M 07 02264 (220) 2007.06.20.
(731) Gelencsér Zoltán, Budapest (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

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

lyokba; ágy- és asztalnemûk.

40 Anyagmegmunkálás; különösen kelme, függöny, ágynemû,
asztalnemû szabása, varrása, szegése, hímzése; függönytartók,
karnisok készítése, szerelése.

(210) M 07 02265 (220) 2007.06.20.
(731) Sales Force 1 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Ásványi, enzimes és probakteriális ipari tisztítószerek,
zsíroldók.

3 Vízkõoldó, organikus vízkõoldó, háztartási ásványi, enzi-
mes és probakteriális tisztító- és mosószerek, zsíroldók, probakte-
riális állattisztító szerek, egészségügyben használatos probakteri-
ális tisztítószerek, probakteriális légfrissítõ.

5 Poratka-allergia elleni permet, probakteriális környezetsta-
bilizáló szerek, probakteriális légfrissítõ, háztartási és mezõgaz-
dasági probakteriális állattisztító szerek, egészségügyben haszná-
latos probakteriális tisztítószerek.

(210) M 07 02267 (220) 2007.06.20.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) FLORIOL
(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; beleértve a margarinokat.

(210) M 07 02268 (220) 2007.06.20.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

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; beleértve a margarinokat.

(210) M 07 02275 (220) 2007.07.17.
(731) Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 07 02282 (220) 2007.06.21.
(731) Sao Paulo Alpargatas S.A., Sao Paulo (BR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) HAVAIANAS
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

(210) M 07 02731 (220) 2007.07.27.
(731) IC Bank Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(210) M 07 02733 (220) 2007.07.27.
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/143445 2007.07.30. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AVELLE
(511) 10 Orvosi eszközök, nevezetesen pneumatikus eszközök a vé-

nás betegségek kezelésére.

(210) M 07 02734 (220) 2007.07.27.
(731) B & M Marketing Kft., Esztergom (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,

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; albumok, bébipelenkák papírból vagy cellulózból (el-
dobhatók); ceruzák; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy
papírból, dossziék (papíripari); fedelek, kötések, borítók, (papír-
áruk), fényképek, fényképtartók, folyóiratok, füzetek, grafikus
ábrázolások, hímzõminták, hírlevelek, íróeszközök, írófelszere-
lések, írókészletek, írókészletek (papíráruk), iskolaszerek (papír-
ból), katalógusok, kártyák, könyvek, könyvjelzõk, levelezõlapok,
magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, nap-
tárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek, papír, papír-
áruk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,
prospektusok, rajzeszközök, rajzfelszerelések, sablonok (papír-
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áruk), szabásminták ruhák készítéséhez, szabásminták ruhák var-
rásához, szobrocskák, figurák papírmaséból, toll- és ceruzatartók
(asztali), tollak (irodai cikkek), tolltartók, vonalzók rajzoláshoz,
zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból), zászlók (pa-
pírból), értesítések (papíráruk), öntapadó címkék (papíripari),
üdvözlõlapok/kártyák.

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; asztalok; bölcsõk; búto-
rok; dobozok fából vagy mûanyagból; dobozok játékokhoz; fali
dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); felfújható reklámtárgyak; fo-
nott kosarak; gyermekjárókák; hengerpárnák; íróasztalok (bútor-
zat); iskolabútorok; karosszékek, sezlonok; képkeretek; ládák,
dobozok, nem fémbõl; mozgó testek, mobilok (dísztárgyak), mû-
vészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; tük-
rök, vállfák, ruhaakasztók; ágyak; ágynemûk (a vászonhuzatok
kivételével); ékszeres dobozok, nem nemesfémbõl.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; anyagok fehérnemûkhöz; asztalken-
dõk textilbõl; asztalterítõk (nem papírból); hálózsákok; lepedõk;
párnahuzatok; ágynemû; ágytakarók; ágyterítõk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónemûk, bodyk (alsó-
ruházat); cipõk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõ-
nadrágok; fürdõköpenyek; fürdõruhák; harisnyanadrágok; haris-
nyák; ingek; jelmezek; kalapok; kosztümök; lábbelik; nadrágok;
pizsamák; pólók; sapkák; sálak; szoknyák; zoknik; övek (ruhá-
zat).

28 Játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; babaágyak;
babaházak; babaruhák; bábuk, marionettek; hintalovak; hinták;
játékok; játékszerek; labdák labdajátékokhoz; plüss játékszerek;
úszómedencék (játékcikkek); építõjátékok; építõkockák (játék-
szerek).

(210) M 07 02512 (220) 2007.07.10.
(731) Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd, Zhejiang (CN)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Emelõtargoncák, jármûvek hidraulikus hálózatai, fékek jár-
mûvekhez, hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez, jármûkarosszé-
riák, motorházfedél-emelõk (szárazföldi jármûvek részei), hajtó-
mûtengelyek szárazföldi jármûvekhez, légszivattyúk, (jármûtar-
tozékok), sebességváltók, fogaskerekes hajtómûvek szárazföldi
jármûvekhez.

(210) M 07 02473 (220) 2007.07.09.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) KOMFORT
(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 00719 (220) 2005.06.20.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DOLCE GUSTO
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok;

kávépótlók, kávépótló kivonatok, kávépótló alapú készítmények
és italok; tea, teakivonatok, teaalapú készítmények és italok; ka-
kaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládéalapú készí-
mények és italok.

32 Alkoholmentes italok.

(210) M 07 01606 (220) 2007.04.25.
(731) Vitexim Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) GOLF TEAM
(511) 33 Szeszes italok (kivéve sörök).

(210) M 07 02304 (220) 2007.06.25.
(731) Hidvégi Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Fendrik Zsolt, Fendrik Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Sporttevékenység, oktatás.

(210) M 07 02307 (220) 2007.06.25.
(731) King Stone Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TEXTURATO
(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.

(210) M 07 02308 (220) 2007.06.25.
(731) King Stone Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ACRYLBOND
(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.

(210) M 07 02309 (220) 2007.06.25.
(731) King Stone Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KING STONE ACROPOL
(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 02310 (220) 2007.06.25.
(731) King Stone Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ACRYLSEAL
(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.
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(210) M 07 02311 (220) 2007.06.25.
(731) King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) QUARCTEX
(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.

(210) M 07 02313 (220) 2007.06.25.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(541) Glowe’s
(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 01668 (220) 2007.05.03.
(731) Gál Katalin, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 02314 (220) 2007.06.25.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

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

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

(210) M 07 02316 (220) 2007.06.25.
(731) Aminach Bedding & Furniture Manufacturing Ltd., Ramle (IL)
(300) 200941 2007.06.05. IL
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 20 Matracok és ágyak.

(210) M 07 02317 (220) 2007.06.25.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) GARDE D’OR
(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 02318 (220) 2007.06.26.
(731) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Baglyos Gergely (FHB Nyrt. Jogi Fõosztály), Budapest

(541) TANDEM HITEL
(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; finanszírozási

szolgáltatások; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; informá-
ciók nyújtása biztosítási ügyekben; hitelkártyák kibocsátása; in-
gatlankezelés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek;
jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi elemzések;
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénz-
ügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás;
pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses hitelnyújtás; takarékpénztá-
rak; telebank szolgáltatások; életbiztosítás.

(210) M 07 02319 (220) 2007.06.26.
(731) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Baglyos Gergely (FHB Nyrt. Jogi Fõosztály), Budapest

(541) TANDEM
(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; finanszírozási

szolgáltatások; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; informá-
ciók nyújtása biztosítási ügyekben; hitelkártyák kibocsátása; in-
gatlankezelés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek;
jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi elemzések;
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénz-
ügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás; támogatás;
pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses hitelnyújtás; takarékpénztá-
rak; telebank szolgáltatások; életbiztosítás.

(210) M 07 02320 (220) 2007.06.26.
(731) Grepton Informatikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Lajtos László, Dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Grepton
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM (kompakt) lemezek,

csatolók (informatika), elektronikus címkék árukhoz, elektroni-
kus határidõnaplók, elektronikus közlemények (letölthetõ), inter-
fészek (informatika), jegyautomaták, mágneses adathordozók,
mágneses kódolók, mágneskártyák, mágneslemezek, mágnessza-
lagegységek (informatika), memóriakártyák, intelligens mikro-
kártyák, mikroprocesszorok, modemek, monitorok (számítógép-
hardver), monitorok (számítógépprogramok), navigációs beren-
dezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek), noteszgépek, no-
tebookok, nyomtatók számítógépekhez, nyomtatott áramkörök,
olvasóegységek (informatika), operációs rendszerek számítógé-
pekhez (rögzített), optikai adathordozók, optikai lemezek, pro-
cesszorok (központi adatfeldolgozó egységek), szkennerek, opti-
kai letapogatók (informatika), számítógép- billentyûzetek, számí-
tógép-memóriák, számítógépprogramok (letölthetõ), számítógé-
pek, számítógépes játékprogramok, számítógép-perifériák, szá-
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mítógépprogramok (rögzített), személyazonosító kártyák, mág-
neses, szoftverek (rögzített).

35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), beszer-
zõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások
számára), eladási propaganda (mások számára), hirdetési hely
kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, irodagépek és készülékek köl-
csönzése, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcso-
latban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, se-
gítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, se-
gítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, számítógépes nyilvántar-
tások kezelése, számlakivonatok összeállítása, szövegfeldolgo-
zás, tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos
üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), ön-
költségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti informá-
ciók, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési
tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.

37 Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgálta-
tás), elektronikus levelezés, e-mail, faxok továbbítása, hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás
távközlési ügyekben, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, távkonferencia
szolgáltatások, távközlési berendezések kölcsönzése, távközlési
beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, távközlési kap-
csolat létesítése számítógépes világhálóval, tudakozó, informáci-
ós szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján),
üzenetek küldése, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével.

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba, hosting szolgáltatások weboldalakhoz,
kutatás és fejlesztés (mások részére), minõség-ellenõrzés, mûsza-
ki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmá-
nyok készítése, szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kap-
csolatban), számítógépprogramok adatainak és adatoknak az át-
alakítása, számítógépprogramok installációja, számítógépprogra-
mok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes
adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számí-
tógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos ta-
nácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogra-
mok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számító-
gép-programozás, számítógépszofver fenntartása, szellemi tulaj-
don licencek adása, weboldalak alkotása és fenntartása mások
számára.

45 Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

(210) M 07 02321 (220) 2007.06.26.
(731) MORION Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Sopron (HU)
(740) dr. Tóka Tamás, Dr. Tóka Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 07 02323 (220) 2007.06.26.
(731) Reálszisztéma Kereskedelmi és Tõkehasznosító Kft.,

Halásztelek (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 02324 (220) 2007.06.26.
(731) Reálszisztéma Kereskedelmi és Tõkehasznosító Kft.,

Halásztelek (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatá-
sok); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; ren-
dezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

(210) M 07 02326 (220) 2007.06.26.
(731) Lu Yi, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 02330 (220) 2007.06.27.
(731) Clipeus Munka-, Tûz- és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Kiskunlacháza (HU)
(740) dr. Horváth Gábor ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez,
szakvéleményadás gazdasági ügyekben.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezések fel-
ügyelete (irányítása).

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

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; környezetvédelmi tanácsadás, mûszaki szakértõi tevé-
kenység.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egész-
ségügyi szolgáltatások.

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

(210) M 07 02736 (220) 2007.07.30.
(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.

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 02737 (220) 2007.07.31.
(731) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt. „f.a.”,

Orosháza (HU)

(546)

(511) 29 Egész és darabolt baromfitermékek, húskészítmények, hen-
tesáruk, különösen húskivonatok, húskonzervek, baromfisonkák
és kolbászok, baromfizsírok és zsírtartalmú keverékek, pástéto-
mok és egyéb baromfikészítmények.

(210) M 07 02738 (220) 2007.07.31.
(731) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt. „f.a.”,

Orosháza (HU)

(554)

(511) 29 Libamájtartalmú konzervek, félkész és továbbfeldolgozott
készítmények.

(210) M 07 02739 (220) 2007.07.31.
(731) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt. „f.a.”,

Orosháza (HU)

(554)

(511) 29 Kacsamájtartalmú konzervek, félkész és továbbfeldolgozott
készítmények.

(210) M 07 02740 (220) 2007.07.31.
(731) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt. „f.a.”,

Orosháza (HU)

(554)

(511) 29 Kacsamájtartalmú konzervek, kacsamájkészítmények.
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(210) M 07 02741 (220) 2007.07.31.
(731) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt. „f.a.”,

Orosháza (HU)

(554)

(511) 29 Kacsamájtartalmú konzervek, kacsamájkészítmények.

(210) M 07 02022 (220) 2007.05.30.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Kossuth Rádió-a szavak ereje
(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 02347 (220) 2007.06.28.
(731) Compexpo Sútió Kft., Szolnok (HU)

(541) AGRIA EXPO
(511) 41 Belföldi kiállítás, vásár, konferencia és egyéb (gazdasági,

vállalati, kulturális) rendezvények szervezése.

(210) M 07 02357 (220) 2007.06.29.
(731) ALVEOLA Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) iWhite, a legjobb ok arra, hogy mosolyogjon
(511) 3 Fogkrémek, szájápolási készítmények.

(210) M 07 02748 (220) 2007.08.01.
(731) TorTer e-Design Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció; hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklám-
célú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásá-
rok szervezése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklám-
szövegek publikálása.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; vásári standok
és üzletek építése.

(210) M 07 02750 (220) 2007.08.01.
(731) EnterNet Szerver Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépszoftverek; számítógépek, részegységek és al-
katrészek számítógépekhez.

42 Hosting szolgáltatások weboldalakhoz, weboldalak alkotá-
sa és fenntartása mások számára; számítógépes programok adata-
inak és adatoknak az átalakítása, programinstalláció, számítógé-
pes programok sokszorosítása, kidolgozása, korszerûsítése, köl-
csönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, tanácsadás,
programozás, szoftverfenntartás.

(210) M 07 02751 (220) 2007.08.01.
(731) EnterNet Szerver Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) SZERVERFARM
(511) 9 Számítógépszoftverek; számítógépek, részegységek és al-

katrészek számítógépekhez.

42 Hosting szolgáltatások weboldalakhoz, weboldalak alkotá-
sa és fenntartása mások számára; számítógépes programok adata-
inak és adatoknak az átalakítása, programinstalláció, számítógé-
pes programok sokszorosítása, kidolgozása, korszerûsítése, köl-
csönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, tanácsadás,
programozás, szoftverfenntartás.

(210) M 07 02752 (220) 2007.08.01.
(731) EnterNet Szerver Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Proserver
(511) 9 Számítógépszoftverek; számítógépek, részegységek és al-

katrészek számítógépekhez.

42 Hosting szolgáltatások weboldalakhoz, weboldalak alkotá-
sa és fenntartása mások számára; számítógépes programok adata-
inak és adatoknak az átalakítása, programinstalláció, számítógé-
pes programok sokszorosítása, kidolgozása, korszerûsítése, köl-
csönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, tanácsadás,
programozás, szoftverfenntartás.

(210) M 07 02753 (220) 2007.08.01.
(731) 3M Company (Deleware államban bejegyzett cég), St. Paul,

Minnesota (US)
(300) 77/096791 2007.02.01. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SPEEDGLAS
(511) 9 Hegesztõsisakok, arcvédõ pajzsok és védõüvegek hegesztõ-

sisakokhoz és arcvédõ pajzsokhoz.

(210) M 07 01692 (220) 2007.05.07.
(731) Jövõ Háza Központ Tudományos Kulturális Kht., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák; információk és adatok számítógépes
kezelése; közönségszolgálat; piackutatás; reklámanyagok ter-
jesztése; reklámozás, hirdetés, televíziós reklámozás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; rendezvényszervezés; filmgyártás, filmvetítés;
konferenciák szervezése, lebonyolítása; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások, klubszolgál-
tatások; rádió- és televízióprogramok készítése; oktatás és vizs-
gáztatás; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; színházi produkci-
ók, zenei rendezvények; könyvkiadás.
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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; grafikai tervezés, ipari formatervezés; mûszaki kutatás;
számítógépprogramok kidolgozása, installációja, sokszorosítása;
számítógép-programozás; weboldalak alkotása, fenntartása.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; kávéház, étterem, vendéglátóipar; rendezvényhez termek
kölcsönzése; szállodai szolgáltatások.

45 Jogi szolgáltatás.

(210) M 07 02408 (220) 2007.07.03.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(554)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(210) M 07 02410 (220) 2007.07.03.
(731) Hegypásztor Kör, Oszkó (HU)
(740) dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; 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.

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

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.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 02411 (220) 2007.07.03.
(731) Best Food Market Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 02412 (220) 2007.07.03.
(731) Katedra Nyelviskola Kft., Budapest (HU)

(541) Katedra
(511) 9 Oktatóberendezések és- felszerelések, hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; mág-
neses adathordozók; hanglemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

41 Szakmai képzés, oktatás, nyelvoktatás.

(210) M 07 02413 (220) 2007.07.03.
(731) Inn-Side Hotels Kft, Budapest (HU)
(740) dr. Jakab János ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Vendéglátás; idõleges szállásadás.

(210) M 07 02773 (220) 2000.11.15.
(731) CAMPER, S.L., Inca (Mallorca) (ES)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03610 (220) 2007.10.26.
(731) Poteczki Imre, Budakalász (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

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

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

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 07 00788 (220) 2007.03.09.
(731) RGCM-Rumi Génmegõrzõ Centrum Mezõgazdasági Kft.,

Rum (HU)
(740) dr. Nagy Norbert, Nagy és Madlovits 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.

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.

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

(210) M 07 01821 (220) 2007.05.16.
(731) BEAUTY FITT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Császár Mátyás, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(546)

(511) 41 Egészség(védõ) klubok (kondicionálás), oktatás, sportedzõ-
tábori szolgáltatás, sportlétesítmények üzemeltetése, sportverse-
nyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, testnevelés,
tornatanítás.

(210) M 07 01873 (220) 2007.05.21.
(731) Grepton Informatikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Lajtos László, Dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

38 Elektronikus levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása számí-
tógépes világhálóhoz, számítógép-terminálok közötti összekötte-
tések, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikia médiumból
elektronikus médiumba, hosting szolgáltatások weboldalakhoz,
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, szá-
mítógépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszo-
rosítása, számítógép kölcsönzése, számítógépes adatok helyreál-
lítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rend-
szerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, szá-
mítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korsze-
rûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-progra-
mozás, számítógépszofver fenntartása, szellemi tulajdon licencek
adása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 07 01877 (220) 2007.05.21.
(731) BARTH-TEL Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 07 01878 (220) 2007.05.21.
(731) Gábor Sándor, Dombóvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) MAGYAR RAPSZÓDIA
(511) 30 Kakaó, kakaóalapú készítmények; cukor, liszt, emberi fo-

gyasztásra szolgáló gabonából és/vagy rizsbõl és/vagy lisztbõl
készült termékek; kenyér, keksz, aprósütemények, torták, tészta-
félék; csokoládé; csokoládétermékek; csokoládéalapú készítmé-
nyek és italok, csokoládés tej, csokoládéalapú fagylaltok, fa-
gyasztott édességek és jégkrémek, krémfagylaltok, valamint ezek
elõállításához szükséges készítmények; csokoládés gabonape-
hely-szeletek; édességek, cukorkák; kávé, kávéeszenciák és -ki-
vonatok, cikória és kávékeverékek; kávépótlók; tea, teakivona-
tok, méz és mézpótlók; snackételek; készételek, desszertek, pu-
dingok.

(210) M 07 01879 (220) 2007.05.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.

(210) M 07 02777 (220) 2007.08.06.
(731) BikeFun Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Eszik Imre, Eszik Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RIDE’n’ROLL
(511) 12 Kerékpár.
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(210) M 07 02778 (220) 2007.08.06.
(731) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.

16 Papíráruk.

(210) M 07 02780 (220) 2007.08.06.
(731) Zamárdi Nagyközség Polgármestere, Zamárdi (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 02782 (220) 2007.08.06.
(731) Kaplan, Robert, Underwood, Washington (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) DA KINE
(511) 18 Tárcák; sporttáskák; hátizsákok; aktatáskák; irattáskák; uta-

zótáskák; útitáskák; futártáskák; poggyász.

25 Férfi és nõi standviselet; férfi sportingek, úszónadrágok, tú-
rarövidnadrágok és -hosszúnadrágok; nõi blúzok, fürdõruhák, rö-
vidnadrágok, hosszúnadrágok és ruhák; nõi és férfi nyomott rö-
vidujjú pólók; zoknik; kalapok, sapkák és szemellenzõk.

28 Szörfözéshez való felszerelések, nevezetesen lábtartók, láb-
tartóbetétek, kesztyûk és ujjatlan kesztyûk, hevederek, bumok, ár-
bocok; szörfdeszkák és vitorlák egyen; szörfdeszka pórázok; test-
deszkapórázok; kajak- és kenupórázok; szörfdeszkák; testdesz-
kák; szörfdeszka táskák; testdeszkatáskák; békalábtáskák; kenu
evezõtáskák és evezõtokok; felszereléstáskák; békalábak; árboc-
védõk; bumvédõk; árboctalpvédõk és árboctalpak.

(210) M 07 02797 (220) 2007.08.08.
(731) Tokaji Hímesudvar Bt., Tokaj (HU)

(546)

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

(210) M 07 02804 (220) 2007.08.08.
(731) STVP Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tálos Zsuzsanna, Dr. Tálos Zsuzsanna és dr. Kamondy Katalin

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HAWAII WAVE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02807 (220) 2007.08.09.
(731) 4P-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Benke Miklós, dr. Benke Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, gépkocsik kar-
bantartása és javítása; jármûvek javítása és szerelése; jármûvek
karbantartása; karosszériajavítás; jármûfényezés; jármûjavító
mûhelyek; jármûmosás; jármûvek kenése; jármûvek rozsda elleni
kezelése; jármûvek tisztítása.

(210) M 07 02808 (220) 2007.08.09.
(731) Szilkrambo Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

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

(210) M 07 02809 (220) 2007.08.09.
(731) TIFFÁN’S Bt., Villány (HU)

(546)

(511) 33 Minõségi palackos bor.

(210) M 07 02810 (220) 2007.08.09.
(731) Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Szolnoky Andrea, Tiszakerecseny

(546)

(511) 38 Távközlés.
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(210) M 07 03717 (220) 2007.11.06.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGIS-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, gyógyszer és
gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékeny-
ség, cégképviselet.

(210) M 07 03718 (220) 2007.11.06.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGIS- 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 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, gyógyszer és
gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékeny-
ség, cégképviselet.

(210) M 07 01953 (220) 2007.05.23.
(731) Aktas Hava Süspansiyon Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim

Sirketi, Kestel (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LUFTTECH
(511) 12 Autók, tehergépkocsik, buszok, traktorok, hûtõ gépjármû-

vek, betonkeverõ gépjármûvek, katonai gépjármûvek szállítási
célokra, mentõautók, sportautók, golfautók, darus gépkocsik, haj-
tórúd szárazföldi jármûvekhez, egyéb gépjármûalkatrészek, kivé-
ve a motor részeit; gépkocsivázak, lökhárítók, ajtók, lecsukható
tetõk, motorburkolatok, sárvédõk, sárhányók; kerékpárok és mo-
torkerékpárok, mopedek és egyéb gépjármûvek, valamint azok
vázai, kormánya, gépjármûvek ablaktörlõlapátjai, gépjármû-
üzemanyagtankok (benzin/gáz).

17 Hang, hõ és elektromos áram szigetelésére szolgáló anya-
gok; gumiból, mûanyagból vagy növényi kaucsukból készült ru-
galmas csövek és tömlõk; textilanyagból készült tömlõk, tûzoltó
tömlõk, nem fémbõl készült csõburkolatok és alkatrészek, tömlõ
alkatrészek, gépjármû-radiátor-tömlõk; szintetikus anyagok és
félkész termékek, nevezetesen növényi kaucsuk, szintetikus
gyanta, cellulóz (félkész), mûanyag és viszkózus filmek és fóliák
(nem csomagolási célokra); félkész burkolat, tengelykapcsoló-
betét, mûanyag szálak, de nem textilipari célokra; gumi vagy
növényi kaucsuk zsákok csomagolási célokra.

(210) M 07 01956 (220) 2007.05.24.
(731) Aranyfácán Product Kft., Hatvan (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(554)

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

32 Sûrített paradicsomlevek.

(210) M 07 01972 (220) 2007.05.24.
(731) Hild Ingatlanbefektetõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) HILD MEGA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 07 02458 (220) 2007.07.06.
(731) ZAJ Discotechnika Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 02459 (220) 2007.07.06.
(731) ZAJ Discotechnika Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 07 02470 (220) 2007.07.06.
(731) dr. Noszticzius Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SOLUMIUM
(511) 5 Fertõzésgátló szer (antiszeptikum).

(210) M 07 02816 (220) 2007.08.10.
(731) Révhegyiné Szabó Ilona Ágnes, Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Nyomtatott információs és regionális kiadványok; hírleve-
lek; újságok; folyóiratok; magazinok; nyomdaipari termékek; is-
mertetõfüzetek és különféle útmutatók; idõszaki kiadványok; ter-
jesztett útmutató és tájékoztató, nyereményjátékokra, szórakozta-
tóprogramokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; könyvek;
egyéb nyomtatott anyagok.

(210) M 07 02821 (220) 2007.08.10.
(731) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MIG-400
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, diétás anyagok gyógyászati

használatra.

(210) M 07 02822 (220) 2007.08.13.
(731) Pimper István, Veszprém (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) MeDDDImage
(511) 16 Papírból és kartonból készült termékek, amelyek nem tar-

toznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvek, kézi-
könyvek, albumok, atlaszok, brosurák, vékony fûzött könyvek,
könyvecskék, füzetek, katalógusok, noteszek, nyomtatott publi-
kációk, oktatási eszközök (készülékek kivételével), folyóiratok,
magazinok, revük (idõszaki lapok), iratgyûjtõk, dossziék, irattar-
tók (irodai cikkek), iskolaszerek, cserélhetõ betétlapos (irattartók-
ra kihúzható) fedõlapok, fedelek, kötések, borítók (papíráruk),
könyvkötések, könyvkötészeti cikkek, fényképek, képek, levele-
zõlapok, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók, grafikus ábrá-
zolások, nyomatok (metszetek), naptárak, naptárak letéphetõ la-
pokkal, efemeridák, nyomtatványok, portrék, arcképek, poszte-
rek, prospektusok, transzparensek (papíráruk), plakátok, falraga-
szok papírból vagy kartonból, hirdetõtáblák papírból vagy karton-
ból, zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból), zászlók
(papírból).

41 Könyvkiadás, oktatás, oktatási tárgyú információk, online
elérhetõ elektronikus publikációk, digitális képfelvételezés, szó-
rakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadá-
sa.

(210) M 07 02827 (220) 2007.08.14.
(731) Toponári Aqua Kft., Kaposvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) ZSELICI GYÉMÁNT
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények
italokhoz.

(210) M 07 02828 (220) 2007.08.14.
(731) Shiraz Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 07 02845 (220) 2007.08.15.
(731) László Árpád, Budapest (HU)
(740) dr. Békefi László ügyvéd, Budapest

(541) TAO THE CLUB
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 07 02847 (220) 2007.08.15.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 07 02848 (220) 2007.08.15.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 07 02869 (220) 2007.08.17.
(731) Karácsondi Attila, Bagi (HU)

(541) LAGOON HANDMADE
(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02870 (220) 2007.08.17.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

szerészeti készítmények.

(210) M 07 02873 (220) 2007.08.17.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

szerészeti készítmények.

(210) M 07 02016 (220) 2007.05.30.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Parlamenti ütközõ
(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;
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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 02019 (220) 2007.05.30.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Történet, hangszerelve
(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 03777 (220) 2007.11.12.
(731) Dr. Bata Magyar Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ Zrt.,

Ócsa (HU)

(541) BIO SANTRIX
(511) 5 Takarmányadalék malacok választáskori hasmenésének

megelõzésére, illetve a kialakult betegség megszüntetésére.

(210) M 07 03779 (220) 2007.11.12.
(731) Dr. Bata Magyar Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ Zrt.,

Ócsa (HU)

(541) DR BATA
(511) 5 Takarmányadalék gyógyászati célra.

31 Takarmányadalék nem gyógyászati célra.

(210) M 07 02037 (220) 2007.05.30.
(731) Zöld Pardon Vendéglátó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 07 02040 (220) 2007.05.30.
(731) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-

mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 07 02043 (220) 2007.05.30.
(731) LEDO Kft., Szada (HU)

(554)

(511) 30 Jégkrém.

(210) M 07 02048 (220) 2007.05.30.
(731) Hajdu Pál, Tószeg (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) JENNY
(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 02071 (220) 2007.05.31.
(731) Kucsorka László, Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda - Pintz György

szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(210) M 07 02518 (220) 2007.07.11.
(731) Ye Mengya, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ.
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(210) M 07 02522 (220) 2007.07.11.
(731) HB Cosmetics Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karcsics Tamás, Budapest

(546)

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

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.

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

(210) M 07 02523 (220) 2007.07.11.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 07 02524 (220) 2007.07.11.
(731) Nissan Chemical Industries, Ltd., Chiyoda-ku, Tokyo (JP)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PILOT
(511) 5 Herbicidek, rovarirtók, fungicidek; készítmények gyomok

és élõsködõk elpusztítására.

(210) M 07 02942 (220) 2007.08.28.
(731) Euro Sharpness Kft., Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.

(210) M 07 02102 (220) 2007.06.04.
(731) Ferr-Express Kft., Kecskemét (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, illetve ezekbõl készült
fémtermékek, nevezetesen fémcsövek, csõvezetékek, szelepek,
folyadékelvezetõ csövekhez és csatornákhoz való fémbõl készült
rögzítõelemek, fémszerelvények, bilincsek, láncok, csapok, ku-
pakok; fém tömegcikkek; fém építõanyagok; lakatosipari termé-
kek; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és
huzalok, fémvezetékek, lakatosipari termékek; fémbõl készült
építõanyagok; hordozható fémszerkezetek, egyéb fémtermékek
és minden más, a 6. áruosztályba tartozó termék.

40 Anyagmegmunkálás, fémöntés, kovácsolás, forgácsolás,
sajtolás, köszörülés, fémek bevonása, felülkezelése, kadmiumo-
zás, krómozás, fémek hõkezelése, edzése, fémfelületek kezelése,
galvanizálás, ónozás, cinezés, polírozás (csiszolás) és minden
más, a 40. osztályba tartozó szolgáltatás.

(210) M 07 02115 (220) 2007.06.05.
(731) Adria Tabak Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 07 02539 (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 02545 (220) 2007.07.13.
(731) Mobil Média Stúdió Produkciós Iroda Közkereseti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 9 Hardver, szoftver, így különösen mobiltelefon-alkalmazá-
sok, számítógép- és mobiltelefon-kiegészítõk, adattovábbítás,
-tárolás és -feldolgozás céljára szolgáló eszközök, adatfeldolgozó
készülékek, audiovizuális eszközök.

(210) M 07 02551 (220) 2007.07.16.
(731) Horváth András, Gyenesdiás (HU);

Kovács Tamás, Nagykanizsa (HU)

(546)

(511) 44 Szaunaház-, szaunaszalon-, wellness-szalonok szolgáltatá-
sai, személyre szabott higiéniai, egészség-, szépség-, és testápolá-
si szolgáltatások.

(210) M 07 02553 (220) 2007.07.16.
(731) Ifjúsági és Sportkommunikációs Kft., Budapest (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.

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

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.

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.

(210) M 07 02994 (220) 2007.09.03.
(731) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Colonia Pena Blanca Santa Fe,

Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 07 03007 (220) 2007.09.04.
(731) Alveola Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Mosógépek, mosogatógépek.

11 Mikrohullámú sütõk, hûtõgépek, borhûtõk.

(210) M 07 03009 (220) 2007.09.04.
(731) Wormsign-Computer Kft., Szigethalom (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Realpower
(511) 9 Akkumulátorok, elektromos; akkumulátortöltõk.

(210) M 07 03010 (220) 2007.09.04.
(731) WPR KAPPA Ingatlanfejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fütty Tivadar, Dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DUNA PASSAGE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 03018 (220) 2007.09.04.
(731) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) MODERN képmesék
(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 tevékenység.

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

(210) M 07 00902 (220) 2007.03.20.
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) ORANGE ICE
(511) 30 Cukorka- és cukrászáruk, nevezetesen rágógumi, buborék-

ká fújható rágógumi, cukorka, kandiscukor és menták.
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(210) M 07 01170 (220) 2007.04.05.
(731) Csapó Richárd, Gyõr (HU)
(740) dr. Kovács Kálmán ügyvéd, Gyõr

(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.
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.

(210) M 07 01189 (220) 2007.04.06.
(731) Makkai Lilla, Kisoroszi (HU);

Illés Dávid, Budapest (HU);
Illés Bence, Budapest (HU);
Illés Áron, Mezõkövesd (HU)

(541) ILLÉS LAJOS
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, üzleti menedzselés elõadómûvészek
részére; árverés.
41 Bálok szervezése; diszkók (szolgáltatásai); elõadómûvé-
szek szolgáltatásai; fogadások tervezése (szórakoztatás); hangfel-
vételek kölcsönzése; hangstúdiók (szolgáltatásai); karaokeszol-
gáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy okta-
tás); kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, rádió- és
televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; show-mûso-
rok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása; színházi produkciók; szórakoz-
tatás; videofilmgyártás; video(szalagra) filmezés; zene összeállí-
tása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék; varieték; éjszakai
klubok; élõ elõadások bemutatása; alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolítása (gyakorlat).
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 07 02592 (220) 2007.06.06.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) PARTY REJTVÉNY REVÛ
(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 02597 (220) 2007.06.06.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) TEREFERE REJTVÉNY REVÛ
(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 02685 (220) 2007.06.06.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, 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.

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 02686 (220) 2007.06.06.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(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.

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 02687 (220) 2007.06.06.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, 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.

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 02689 (220) 2007.06.06.
(731) Herendi Miklós, Budapest (HU)
(740) Elzett Zár- és Vasalatárugyár, Sopron

(541) Második-lépcsõ
(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.

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

(210) M 07 02690 (220) 2007.06.06.
(731) Herendi Miklós, Budapest (HU)

(541) SECOND STEP
(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.

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

(210) M 07 02691 (220) 2007.06.06.
(731) dr. Szemerey Balázs István, Budapest (HU)

(541) AKADÉMIAI AESTHETICA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-

tatások emberek részére; különösen plasztikai sebészet.

(210) M 07 02128 (220) 2007.06.07.
(731) RS Testkultúra Sportegyesület, Budaörs (HU)

(541) Air-Bo rekreációs program
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 07 02134 (220) 2007.06.07.
(731) HOUSE OF PRINCE A/S, Soborg (DK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SATIN �w�

(511) 34 Dohány, cigaretta, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 07 02135 (220) 2007.06.07.
(731) Vision Express (UK) Limited, Nottingham (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

9 Optikai berendezések és felszerelések; szemüvegek; szem-
üvegüvegek; napszemüvegek; kontaktlencsék; lencsék; szem-
üveg- és napszemüveg-keretek és tokok; kontaktlencse-tároló to-
kok; szemen hordott eszközök, valamint a fenti termékekkel
kapcsolatos alkatrészek és felszerelések.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások az optikai eszközökre és
berendezésekre, szemüvegekre, szemüvegüvegekre, napszem-
üvegekre, kontaktlencsékre, lencsékre, szemüveg-, lencse-, nap-
szemüvegkeretekre és -tokokra, kontaktlencse-tárolókra, szemen
hordott eszközökre, fertõtlenítõoldatokra, kontaktlencse-tisztító,
-fertõtlenítõ és -áztató oldatokra, szemlemosó oldatokra, mû-
könnyre és sóoldatokra vonatkozóan.

44 Optikus (látszerész) szolgáltatások; optometriai (látásmeg-
határozás) szolgáltatások.
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(210) M 07 02136 (220) 2007.06.07.
(731) Vision Express (UK) Limited, Nottingham (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

9 Optikai berendezések és felszerelések; szemüvegek; szem-
üvegüvegek; napszemüvegek; kontaktlencsék; lencsék; szem-
üveg- és napszemüveg-keretek és tokok; kontaktlencse-tároló to-
kok; szemen hordott eszközök, valamint a fenti termékekkel
kapcsolatos alkatrészek és felszerelések.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások az optikai eszközökre és
berendezésekre, szemüvegekre, szemüvegüvegekre, napszem-
üvegekre, kontaktlencsékre, lencsékre, szemüveg-, lencse-, nap-
szemüvegkeretekre és -tokokra, kontaktlencse-tárolókra, szemen
hordott eszközökre, fertõtlenítõoldatokra, kontaktlencse-tisztító,
-fertõtlenítõ és -áztató oldatokra, szemlemosó oldatokra, mû-
könnyre és sóoldatokra vonatkozóan.

44 Optikus (látszerész) szolgáltatások; optometriai (látásmeg-
határozás) szolgáltatások.

(210) M 07 02160 (220) 2007.06.11.
(731) Choco Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csajághy Edina, Csajághy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

30 Csokoládé, bonbon.

43 Vendéglátás.

(210) M 07 02632 (220) 2007.07.20.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) KALIAKRA
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 07 02634 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ETAXENE
(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 07 02635 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 07 02637 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) VESSEL
(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 07 02638 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) REDACTIV
(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 07 02639 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LORMYX
(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 07 02640 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) XIFAXAN
(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 07 03023 (220) 2007.09.05.
(731) Orbán Györgyi, Kiskõrös (HU)
(740) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 07 00924 (220) 2007.03.20.
(731) Rákóczi Borút Egyesület, Szerencs (HU)

(546)

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

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 07 01050 (220) 2007.03.29.
(731) Mellow Mood Group Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jakab János ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(210) M 07 01051 (220) 2007.03.29.
(731) Mellow Mood Group Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jakab János ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(210) M 07 01067 (220) 2007.03.29.
(731) Répás Lajos, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális szolgáltatások szervezése, mûsoros videofelvéte-
lek készítése, kiadása, forgalmazása, szépségverseny-szervezés.

(210) M 07 02641 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NORMIX
(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 07 02642 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BENORAL
(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 07 02644 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) DICLOREUM
(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 07 02645 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALFAFERONE
(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 07 02646 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) FLUXUM
(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).
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(210) M 07 02647 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TETRAMIL
(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 07 02648 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TRIENE
(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 07 02649 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PROCTOSOLL
(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 07 02650 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NIFEDICOR
(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 07 02651 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) KETODOL
(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 07 02652 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GYNLINE
(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 07 02653 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) VAGILEN
(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 07 02654 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) POLIDES
(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 07 02655 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TROFOGIN
(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 07 02702 (220) 2007.07.25.
(731) Performance Sailing Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk (sportruházat, fürdõru-
hák, fürdõnadrágok, vízhatlan ruházat, sportcipõk, sportlábbelik,
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szemellenzõk, öltözék vízisíeléshez, strandruhák, ruházat, ruha-
nemûk).

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek (felszerelések
vitorlás hajókhoz; vitorlás deszkák).

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés
(hajózási szolgáltatások, vízi jármûvek kölcsönzése, vízi utazá-
sok szervezése, jármûkölcsönzés).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek (sportfelszerelések kölcsönzése, sportversenyek
rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása).

(210) M 07 02708 (220) 2007.07.25.
(731) Clinident Egészségügyi Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Bródy Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Fogászat.

(210) M 07 03091 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03092 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03093 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely 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 03094 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

(210) M 07 00995 (220) 2007.03.26.
(731) WYETH (Delaware állam törvényei szerint mûködõ cég),

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

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-
tegségeinek és rendellenességeinek, neurológiai rendellenessé-
geknek, a menopauza vazomotorikus szimptómáinak, valamint
neurotikus rendellenességeknek, neuropatikus fájdalmaknak, fib-
romialgiának, húgyúti rendellenességnek és krónikus fájdalmak-
nak a megelõzésére és/vagy kezelésére.

(210) M 07 01231 (220) 2007.04.16.
(731) ALBORELLO’99 Kft., Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 32 Gyümölcsital-sûrítmények.

(210) M 07 02190 (220) 2007.06.12.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) BETÛBÁR
(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 (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
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munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- 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 02191 (220) 2007.06.12.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Okosabb vagy mint egy ötödikes?
(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 (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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 02192 (220) 2007.06.12.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., 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 (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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 02709 (220) 2007.07.26.
(731) DEI Magyarország Diagnosztika Export-Import Kft.,

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

(541) ProControl
(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 07 02712 (220) 2007.07.26.
(731) Új-Palini-Hús Zrt., Nagykanizsa (HU)
(740) dr. Takács Tibor ügyvéd, Zalaegerszeg

(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.
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(210) M 07 02713 (220) 2007.07.26.
(731) Új-Palini-Hús Zrt., Nagykanizsa (HU)
(740) dr. Takács Tibor ügyvéd, Zalaegerszeg

(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 02714 (220) 2007.07.26.
(731) KK Transz International Fuvarozó és Szolgáltató Kft., Érd (HU)
(740) dr. Törös Judit, Dr. Törös Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 02716 (220) 2007.07.17.
(731) Szécsényi Sütõipari és Kereskedelmi Kft., Dunaújváros (HU)

(541) ez íz lett
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

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

(210) M 07 03096 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03097 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03099 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

(210) M 07 03100 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely 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 03101 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely 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.

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

(210) M 07 03102 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely 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.

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 03103 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely 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 01382 (220) 2007.04.19.
(731) REevolutio Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) Dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, dr. Lajtos László ügyvéd,

Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; ke-
reskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

(210) M 07 02193 (220) 2007.06.13.
(731) Antos Balázs, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Cipzártáskák; nõi és férfitáskák, övtáskák, tárcák melyek
spirál vagy duplaspirál alakban összevarrt cipzárból készülnek.

(210) M 07 02195 (220) 2007.06.13.
(731) Ewopharma Ag Magyarországi Kereskedelmi Képviselete,

Budapest (HU)
(740) dr. Fekete Réka, Dr. Fekete Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások.

(210) M 07 02197 (220) 2007.06.13.
(731) Kolping Hotel Kft., Alsópáhok (HU)

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

tevékenységek.

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

(210) M 07 02199 (220) 2007.06.13.
(731) Kolping Hotel Kft., Alsópáhok (HU)

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

lásadás.

(210) M 07 02201 (220) 2007.06.13.
(731) SMartResearch International Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gálné dr. Pénzes Lívia ügyvéd, Budapest

(541) Virgin Eye mystery shopping
(511) 35 Közvélemény-kutatás, piaci tanulmányok, piackutatás.

(210) M 07 02202 (220) 2007.06.13.
(731) SMartResearch International Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gálné dr. Pénzes Lívia ügyvéd, Budapest

(541) Szûz Szem próbavásárlás
(511) 35 Közvélemény-kutatás, piaci tanulmányok, piackutatás.

(210) M 07 02203 (220) 2007.06.13.
(731) SMartResearch International Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gálné dr. Pénzes Lívia ügyvéd, Budapest

(541) Qualified Intelligence
(511) 35 Közvélemény-kutatás, piaci tanulmányok, piackutatás.

(210) M 07 02212 (220) 2007.06.13.
(731) Pelczer Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Vetõ Gábor, Strasser Józsa Vetõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Akusztikus csatolók, anyagok elektromos vezetékekhez
(huzalok, kábelek), audiovizuális tanítási eszközök, belsõ, fedél-
zeti távbeszélõ készülék, CD-ROM (kompakt) lemezek, chipek
(integrált áramkörök), detektorcsõ, audion (rádió), detektorok, di-
afragmák (akusztika), diktafonok, dugaszolóaljzatok, dugaszok,
elektromos csatlakozások, elektromosan fûtött zoknik, elektroni-
kus jeladók, ellenállások, elektromos, erõsítõcsövek, erõsítõk,
fejhallgatók, fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz, frek-
venciamérõk, hangátviteli készülékek, hangfelszedõ karok le-
mezjátszókhoz, hengfelvevõ készülékek, hangfelvételhordozók,
hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, hangszóródobozok, hang-
szórók, hangosbemondók, hangvezetõk, hangvisszaadó készülé-
kek, határolók, limiterek (elektromosság), integrált áramkörök,
interfészek (informatika), kapacitásmérõk, kazetta lejátszók, ká-
belek, elektromos, koaxiális kábelek, kompakt(CD) lemezját-
szók, kompakt lemezek(audio-video), kondenzátorok, elektro-
mos, lemágnesezõ készülékek magnetofonszalagokhoz, lemez-
adagolók, juke boxok (informatika), lemezjátszók, lemezjátszó-
tûk cseréjére szolgáló készülékek, lemezmeghajtók (számítógé-
pekhez), magnetofonfej-tisztító szalagok, magnetofonok, magne-
tofonszalagok, mágneses adathordozók, mágneslemezek, mág-
nesszalag-egységek (informatika), memóriakártyák, intelligens
mikrokártyák, metronómok, ütemadók, mérlegek, mérõberende-
zések, mérõmûszerek, mérõkészülékek, elektromos, mérõmûsze-
rek, mikrofonok, nagyfrekvenciás készülékek, oktatási készülé-
kek, optikai adathordozók, optikai lemezek, optikai letapogató-
egységek, optikai üvegszálak (fényvezetõ szálak), oszcillográfok,
precíziós mérlegek, precíziós mérõmûszerek, rádiók jármûvekbe,
rádiókészülékek, sétálómagnók, számítógép-perifériák, számító-
gépprogramok (rögzített), szigetelt rézhuzalok, szoftverek (rögzí-
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tett), szonárok, hanglokátorok, szórakoztatókészülékek, amelyek
csak televíziós vevõkészülékkel használhatók, szünetmentes
áramforrások, távirányító készülékek, televíziós készülékek, tér-
hatású készülékek, tölcsérek hangszórókhoz, töltõkészülékek
elektromos elemekhez, transzformátorok, tranzisztorok, tûk le-
mezjátszókhoz, vákuumcsövek (rádió), vevõkészülékek (audio-,
video-), vezetékcsatlakozások, elektromos, vezetékek, elektro-
mos, vezetõk, elektromos, videojáték-kazetták, videokamerák,
videokazetták, videoképernyõk, videomagnók, képmagnók, vi-
deoszalagok, villamos kábelek, wurlitzerek (zenegépek), zavar-
szûrõ készülékek (villamosság), állványok fényképezõgépekhez.

(210) M 07 02213 (220) 2007.06.13.
(731) Atkins Club Europ Ltd., Seychelles (SC)
(740) dr. Kálóczy György, Solt & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok táp-
lálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek,
faggyú, étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fo-
gyasztásra, fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gom-
ba, tartósított, gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya
(zselé), gyümölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tar-
tósított, gyümölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (ap-
ró), hagyma, tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból ké-
szített ételek, halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús em-
beri fogyasztásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár
(nem élõ), hummusz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított,
húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves,
húsleves-koncentrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmé-
nyek, joghurt, kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), ka-
kaóvaj, kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táp-
lálkozási használatra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír,
kolbász, konyha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukorica-
olaj, kumisz (tejes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, len-
cse, tartósított, leveskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ,
mandula, darált, margarin, mazsola, máj, májpástétom, naprafor-
góolaj, étkezési, olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj,
étkezési, osztriga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, para-
dicsompüré, pálmamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálko-
zásra), pektin táplálkozásra, pikkalilli, rákfélék, keménytestû
(nem élõ), rákok, folyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok,
savanyú káposzta, savanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fo-
gyasztásra, sonka, sózott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, sza-
lonna, szardella, ajóka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárí-
tott zöldségek, szezámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra, tahini [szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet
tartalmazó), tejoltó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejter-
mékek, tengeri rákok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ),
tofu, tojásfehérje, tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzeg-
áfonyaszósz [befõtt], vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentes-
áru), virágporkészítmények (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldsé-
gek, tartósított, zöldségkonzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöld-
ségleves készítmények, zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zse-
lék, étkezési, zsírok, étkezési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsí-
rok elõállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre, állati velõ
táplálkozási célra.

(210) M 07 02214 (220) 2007.06.13.
(731) Atkins Club Europ Ltd., Seychelles (SC)
(740) dr. Kálóczy György, Solt & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok táp-
lálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek,
faggyú, étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fo-
gyasztásra, fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gom-
ba, tartósított, gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya
(zselé), gyümölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tar-
tósított, gyümölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (ap-
ró), hagyma, tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból ké-
szített ételek, halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús em-
beri fogyasztásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár
(nem élõ), hummusz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított,
húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves,
húsleves-koncentrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmé-
nyek, joghurt, kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), ka-
kaóvaj, kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táp-
lálkozási használatra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír,
kolbász, konyha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukorica-
olaj, kumisz (tejes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, len-
cse, tartósított, leveskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ,
mandula, darált, margarin, mazsola, máj, májpástétom, naprafor-
góolaj, étkezési, olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj,
étkezési, osztriga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, para-
dicsompüré, pálmamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálko-
zásra), pektin táplálkozásra, pikkalilli, rákfélék, keménytestû
(nem élõ), rákok, folyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok,
savanyú káposzta, savanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fo-
gyasztásra, sonka, sózott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, sza-
lonna, szardella, ajóka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárí-
tott zöldségek, szezámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra, tahini [szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet
tartalmazó), tejoltó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejter-
mékek, tengeri rákok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ),
tofu, tojásfehérje, tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzeg-
áfonyaszósz [befõtt], vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentes-
áru), virágporkészítmények (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldsé-
gek, tartósított, zöldségkonzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöld-
ségleves készítmények, zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zse-
lék, étkezési, zsírok, étkezési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsí-
rok elõállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre, állati velõ
táplálkozási célra.

(210) M 07 02215 (220) 2007.06.13.
(731) Masterplast Group International Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) THERMOMASTER
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõ-

anyagok, valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggya-
pot szigetelési célra.

(210) M 07 02216 (220) 2007.06.13.
(731) SigmaKalon Deco Nederland B.V., Ad Uithoorn (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DUCK PAINT
(511) 2 Színezékek, festékek, kencék, fixálószerek (fénymáz), lak-

kok, rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maró-
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anyagok; nyers természetes gyanták; festékek fára (beltéri és kül-
téri); festõanyagok fára; fémlapok és fémporok festõk és dekora-
tõrök részére; fedõ bevonatok (festékek) épületek belsõ és külsõ
felületére; homlokzati festékek; akrilfestékek; korróziógátló ter-
mékek; hígítószerek, sûrítõanyagok és kötõanyagok színezékek-
hez és színezõanyagokhoz; kötõanyagok és hígítószerek festé-
kekhez.

(210) M 07 02218 (220) 2007.06.13.
(731) Sarp Industries, Limay (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SARP INDUSTRIES
(511) 35 Környezetvédelemre és hulladékkezelésre vonatkozó hirde-

tés; üzletvezetési tanácsadás, környezetvédelemmel kapcsolatos
üzletvezetési konzultáció, hulladékkezelés és hulladékhasznosí-
tás, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékot; üzleti tanács-
adás vagy információ hulladékgyûjtéssel, hulladékfeldolgozással
és hulladékhasznosítással kapcsolatban, beleértve a veszélyes és
mérgezõ hulladékot, hulladékszétválasztó központok irányítását;
számítógépes adattár.

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-újrahasznosítás és -visszafor-
dítás; salakhasznosítás; energiahasznosítás hulladékégetéssel; ki-
égett világítócsövek újrahasznosítása; gyógyítóiszap, beleértve a
szennyvíztisztító üzemekben keletkezett iszap hasznosítása, ned-
vesítés, homogenizálás, erjesztés és biológiai eljárás komposztá-
lásra és a hulladék kezelésére; gázüledék-folyamat eljárás; ener-
giatermelés, beleértve a hulladékhasznosításból, veszélyes és
mérgezõ anyagokból nyert biogázt és elektromosságot.

42 Tanulmányozása és kivitelezése a hulladék témakörben, be-
leértve veszélyes és mérgezõ hulladékot, a begyûjtéstõl a feldol-
gozásig és hasznosításig; környezetvédelmi konzultáció, levegõ-
szennyezés-megelõzési szolgáltatás és rehabilitáció a csökkent
értékû talajoknak és helyszíneknek; számítógépes programozás a
fent említett technikai feladatok és környezetvédõ adatbázis létre-
hozása; környezetvédelmi és hulladékhasznosítási tudományos és
ipari kutatás, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékot, és az
ebbõl nyert energia; kémiai, biokémiai és bakteriológiai analízis a
hulladékhasznosítás terén.

(210) M 07 03364 (220) 2007.10.03.
(731) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) URISED
(511) 10 Orvosi berendezések és készülékek, diagnosztikai berende-

zések és készülékek orvosi célokra, orvosi berendezések és készü-
lékek testfolyadék vizsgálatához vagy analizálásához, orvosi be-
rendezések és készülékek vizelet analizálásához; mindezek alkat-
részei és tartozékai.

(210) M 07 02234 (220) 2007.06.15.
(731) Gemsys Europe Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti) életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések, hangok vagy fényképek rögzítésére, továb-
bítására, másolására szolgáló készülékek és mágneses adathordo-
zók, hanglemezek, automata elosztóberendezések és szerkezetek
érmebedobással mûködõ készülékekhez, regiszteres pénztárgé-
pek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek, 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.

(210) M 07 02235 (220) 2007.06.15.
(731) Wilhelm Hamm GmbH & Co. KG, Osnabrück (DE)
(740) dr. Markója Péter, 230. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Mercedes
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; mindezen áruk részei és

alkatrészei, amennyiben a 25. áruosztályba tartoznak.

(210) M 07 02253 (220) 2007.06.20.
(731) Szinga-Sport Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02255 (220) 2007.06.20.
(731) Infocards Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 35 Reklámozás, reklámügynökségi tevékenység.

(210) M 07 02256 (220) 2007.06.20.
(731) Pannon Aqua ’95 Zrt., Csány (HU)
(740) dr. Szekrényes Gabriella, Hatvani 1. sz. Ügyvédi Iroda, Hatvan

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.
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(210) M 07 02258 (220) 2007.06.20.
(731) Agro-Vitál Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 07 02718 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 02720 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 02721 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 02723 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) lakosztály
(511) 38 Távközlés, különösen: televíziómûsorok.

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

(210) M 07 02724 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Rubint - minden, ami nõ
(511) 38 Távközlés, különösen: televíziómûsorok.

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

(210) M 07 02725 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Forró témák
(511) 38 Távközlés, különösen: televíziómûsorok.

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

(210) M 07 02727 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Sztárral szemben
(511) 38 Távközlés, különösen: televíziómûsorok.

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

(210) M 07 02728 (220) 2007.07.27.
(731) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Choco-Choco
(511) 30 Desszertporok, italporok.

(210) M 07 02729 (220) 2007.07.27.
(731) Neumann Péter, Miskolc (HU)
(740) dr. Mészáros János, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 9 Számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépes játék-
programok, számítógépprogramok (rögzített); szoftverek (rögzí-
tett).

(210) M 07 02730 (220) 2007.07.27.
(731) Viaguara S.A., Warsawa (PL)
(740) dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VIAGUARA
(511) 33 Alkoholos italok; brandyk, koktélok, likõrök, rum, whisky,

borok, vodka.

(210) M 06 01806 (220) 2006.05.23.
(731) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku (JP)
(300) 2006-041807 2006.05.09. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) LUMODIF
(511) 5 2006.05.09-i 2006-041807 számú uniós elsõbbség alapján:

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; immunterápiás
gyógyszerészeti készítmények és anyagok. 2006.05.23-i elsõbb-
séggel: Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények;
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anya-
gok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranya-
gok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõ-
szerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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(210) M 07 01888 (220) 2007.05.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.

(210) M 07 02120 (220) 2007.06.05.
(731) OVK Kft., Szolnok (HU)

(541) INSTAL
(511) 9 Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,

tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések.

11 Világítóberendezések.

(210) M 07 02600 (220) 2007.06.06.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) FANNY REJTVÉNY REVÜ
(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 02643 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LANZOGASTRO
(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 07 02656 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MECLON
(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 07 02774 (220) 2007.08.06.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FRONTÁL Nemzetközi nyílászáró-, üvegipari,
kapu és árnyékolástechnikai szakkiállítás

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

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

(210) M 07 03072 (220) 2007.09.11.
(731) Dr. Horváth J. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) Bajkál
(511) 43 Gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, ven-

déglátóipar.

(210) M 07 00754 (220) 2007.03.07.
(731) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(554)

(511) 33 Égetett szeszes ital, pálinka.

(210) M 07 02478 (220) 2007.07.09.
(731) Agre Kompressoren GmbH, Garsten St. Ulrich (AT)
(740) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AGRE
(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.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(210) M 07 02105 (220) 2007.06.04.
(731) Mráz Sándor, Esztergom (HU);

Nagy Vilma, Budapest (HU);
Nagy Károly, Budapest (HU);
Sallai Ákos, Budapest (HU)

(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos termék.

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fém-
vezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csõvezetékek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
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11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utaztatás.

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 02106 (220) 2007.06.04.
(731) Király Gábor, Budapest (HU)
(740) Berta Klára, Budapest

(541) SPEIZ RÁNTÁS POR
(511) 30 Liszt és más gabonakészítmények, fûszeres mártások.

(210) M 07 02107 (220) 2007.06.04.
(731) Király Gábor, Budapest (HU)
(740) Berta Klára, Budapest

(541) SPEIZ BESAMEL MÁRTÁS POR
(511) 30 Fûszeres mártások.

(210) M 07 02109 (220) 2007.06.04.
(731) AXON Lízing és Pénzügyi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szolnok (HU)
(740) dr. ifj. Partos László, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 02121 (220) 2007.06.05.
(731) Bai Tree Kft., Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02122 (220) 2007.06.05.
(731) New Sunwater Kft., Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02148 (220) 2007.06.08.
(731) Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)

(541) Bone Max
(511) 5 Cukrászati gyógytermékek; diétás élelmiszerek gyógyászati

használatra; diétás italok gyógyászati használatra; elixírek
(gyógyszerészeti készítmény); emésztést elõsegítõ szerek gyógy-
szerészeti használatra; erõsítõszerek (gyógyszerek); gyógycukor;
gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok; gyógyteák; pasztillák
gyógyszerészeti használatra; rágógumi gyógyászati használatra;
vitaminkészítmények.

30 Bonbonok (cukorkák); cukorkaáruk; édesítõszerek, termé-
szetes; jeges tea; pasztillák (cukrászáru); pralinék; rágógumi, nem
gyógyászati használatra; teaalapú italok.

32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; gyü-
mölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóniás ita-
lok; készítmények italok elõállításához; limonádék; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; szénsavas italok;
zöldséglevek (italok).

(210) M 07 02487 (220) 2007.07.10.
(731) TOTI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02488 (220) 2007.07.10.
(731) Nordland Víz- és Uszodatechnika Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 11 Vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízderítõ,
vízkezelõ, víztisztító berendezések, háztartási és ipari vízlágyító,
vízszûrõ, vízmelegítõ készülékek, berendezések, szennyvíz tisztí-
tására szolgáló berendezések; uszoda vizét kezelõ, fertõtlenítõ,
szûrõ, vízkezelõ berendezések; szûrõt magában foglaló víznyo-
mást szûrõ rendszer, szelepek, szabályozók, nyomásérzékelõ be-
rendezések.

37 Építkezés, javítás, szerelési, karbantartási szolgáltatások;
víz- és csatornavezeték, víz- és szennyvíztisztító, berendezések
építése, szerelése, egyéb épületgépészeti szerelése; szauna-, inf-
rakabin-, hidromasszázs-, kül- és beltéri medencék, uszoda épít-
mények építése; elõre gyártott szerkezetek, uszodamedence-fedé-
sek helyszíni összeszerelése, felállítása; tetõszerkezet-építés, te-
tõfedés, vízszigetelés; vízkezelõ és uszodatechnikai berendezé-
sek szervizelése, karbantartása.

42 Szakmai tervezés és mûszaki tanácsadás, szakvélemény
szolgáltatása, különösen építõmérnöki munkák víz-szennyvíz,
szauna-, kül- és beltéri uszodatechnikai rendszerek telepítésével
kapcsolatban, tervezés és fejlesztés; szolgáltatások vízkezelés és
vízellátás berendezéseivel, rendszereivel kapcsolatban; szolgálta-
tások és vizsgálatok végzése víz- és uszodatechnikai rendszerek
telepítésével, karbantartásával kapcsolatban; konzultáció és szer-
zõdéses vizsgálatok végzése; vizek és vizes alapú minták vegyi
analízise; szerzõdéses vegyi analitikai vizsgálatok végzése; szani-
teráruk funkcionális alkatelemeinek tervezése és fejlesztése; ta-
nácsadási, licencia forgalmi és konzultációs tevékenység az eddi-
giekkel kapcsolatban.
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(210) M 07 02489 (220) 2007.07.10.
(731) NOVINFO KKt., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; magazi-
nok, idõszaki lapok, hírlevelek, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára);
hirdetési oldalak készítése, információknak számítógépes adatbá-
zisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, rek-
lámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, árumin-
ták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklám-
szövegek publikálása.

(210) M 07 02490 (220) 2007.07.10.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) Quamatel Mini. Védelem a gyomornak.
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

16 Nyomdaipari termékek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 02497 (220) 2007.07.10.
(731) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,

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

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, kozmetikai cikkek, bõrkonzerváló
szerek.

5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra, bébiételek.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 02498 (220) 2007.07.10.
(731) Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

38 Távközlés.

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

40 Anyagmegmunkálás.

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.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások;
biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmé-
re.

(210) M 07 02499 (220) 2007.07.10.
(731) Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások;
biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmé-
re.

(210) M 07 02501 (220) 2007.07.10.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUDAPEST AIRPORT CITY
(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.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 07 02502 (220) 2007.07.10.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUDAPEST AIRPORT AIRSIDE PLAZA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(210) M 07 02503 (220) 2007.07.10.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUDAPEST AIRPORT PLAZA
(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.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(210) M 07 02504 (220) 2007.07.10.
(731) Szuperszíj Kft., Budapest (HU)

(541) PRIMBELT
(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.

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 02505 (220) 2007.07.10.
(731) Brandenburg Géza, Érd (HU)

(541) NEUROPAX
(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.

(210) M 07 02506 (220) 2007.07.10.
(731) Dent-Land Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság,

Miskolc (HU); Huniko-Dent Kereskedelmi és Egészségügyi
Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

(740) dr. Barzó Timea ügyvéd, Miskolc

(541) DENTLAND
(511) 44 Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolá-

si szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, ker-
tészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 02480 (220) 2007.07.09.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) CLATRA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra.

(210) M 07 02481 (220) 2007.07.09.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ATTENTO
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra.

(210) M 07 02482 (220) 2007.07.09.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ELAVIA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra.

(210) M 07 02483 (220) 2007.07.09.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BORENAR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra.

(210) M 07 02484 (220) 2007.07.09.
(731) HSBC Holdings plc, London (GB)
(300) 005995899 2007.06.01. EU
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Banki szolgáltatások; megtakarítási számlákkal kapcsolatos
szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások; mobiltelefon
banki szolgáltatások; csekk-kezelési szolgáltatások; kifizetés ad-
minisztrációja; bankkártya, hitelkártya, terhelési kártya és elekt-
ronikus pénzfelvevõ kártya szolgáltatások; adósságbehajtási és
-kifizetési ügynökség, tanácsadó és adás/vételi szolgáltatások;
kölcsönök ügyintézése és elõkészítése, hitelek és garanciák; hite-
lek kölcsönzése; hitelek finanszírozása; hitelszolgáltatások;
pénzváltás és átutalás szolgáltatások; bemutatóra szóló csekkek
kiállítása; pénzátutalási szolgáltatások; külföldi deviza szolgálta-
tások; utazási csekkek ügyintézése szolgáltatások; nyugdíjjal
kapcsolatos szolgáltatások; nyugdíjalapok adminisztrációs szol-
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gáltatások; egyéni nyugdíjjal kapcsolatos szolgáltatások; alapke-
zelési szolgáltatások; pénzutalási szolgáltatások; vagyonkezelõi
szolgáltatások; vagyonkezelõi kedvezményezettek részére szol-
gáltatások; vagyonkezeltségi szolgáltatások; befektetési szolgál-
tatások; pénzügyi befektetések; tõkebefektetési szolgáltatások;
tõkésítés; befektetési és biztonsági tanácsadás szolgáltatások; be-
fektetéskezelõi szolgáltatások; részvény adás/vételi szolgáltatás;
részvények és értékpapírok értékesítése, adás-vétele és szétosztá-
sa; részvényjegyzés; biztosítási szolgáltatások; biztosítás adás-
vételi szolgáltatások; bevételkiesés elleni védekezés szolgáltatá-
sok; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási szolgáltatá-
sok; értékpapír-bejegyzési szolgáltatások; pénzügyi elõkészítés;
pénzügyi szolgáltatások tõke biztosítására; ingatlanügynökség;
kezelõi és becsüsi szolgáltatások; ingatlantulajdon-adminisztrá-
ciós szolgáltatások; információs és tanácsadói szolgáltatások a
fentiekben leírt vagy a fentiekkel összefüggõ szolgáltatások; vala-
mennyi fentiekben leírt szolgáltatás, beleértve az internet, online
és interaktív számítógépes szolgáltatások útján hozzáférhetõ szol-
gáltatásokat.

(210) M 07 02485 (220) 2007.07.09.
(731) HSBC Holdings plc, London (GB)
(300) 005995907 2007.06.01. EU
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Banki szolgáltatások; megtakarítási számlákkal kapcsolatos
szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások; mobiltelefon
banki szolgáltatások; csekk-kezelési szolgáltatások; kifizetés ad-
minisztrációja; bankkártya, hitelkártya, terhelési kártya és elekt-
ronikus pénzfelvevõ kártya szolgáltatások; adósságbehajtási és
-kifizetési ügynökség, tanácsadó és adás/vételi szolgáltatások;
kölcsönök ügyintézése és elõkészítése, hitelek és garanciák; hite-
lek kölcsönzése; hitelek finanszírozása; hitelszolgáltatások;
pénzváltás és átutalás szolgáltatások; bemutatóra szóló csekkek
kiállítása; pénzátutalási szolgáltatások; külföldi deviza szolgálta-
tások; utazási csekkek ügyintézése szolgáltatások; nyugdíjjal
kapcsolatos szolgáltatások; nyugdíjalapok adminisztrációs szol-
gáltatások; egyéni nyugdíjjal kapcsolatos szolgáltatások; alapke-
zelési szolgáltatások; pénzutalási szolgáltatások; vagyonkezelõi
szolgáltatások; vagyonkezelõi kedvezményezettek részére szol-
gáltatások; vagyonkezeltségi szolgáltatások; befektetési szolgál-
tatások; pénzügyi befektetések; tõkebefektetési szolgáltatások;
tõkésítés; befektetési és biztonsági tanácsadás szolgáltatások; be-
fektetéskezelõi szolgáltatások; részvény adás/vételi szolgáltatás;
részvények és értékpapírok értékesítése, adás-vétele és szétosztá-
sa; részvényjegyzés; biztosítási szolgáltatások; biztosítás adás-
vételi szolgáltatások; bevételkiesés elleni védekezés szolgáltatá-
sok; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási szolgáltatá-
sok; értékpapír-bejegyzési szolgáltatások; pénzügyi elõkészítés;
pénzügyi szolgáltatások tõke biztosítására; ingatlanügynökség;
kezelõi és becsüsi szolgáltatások; ingatlantulajdon-adminisztrá-
ciós szolgáltatások; információs és tanácsadói szolgáltatások a
fentiekben leírt vagy a fentiekkel összefüggõ szolgáltatások; vala-
mennyi fentiekben leírt szolgáltatás, beleértve az internet, online
és interaktív számítógépes szolgáltatások útján hozzáférhetõ szol-
gáltatásokat.

(210) M 07 02529 (220) 2007.07.12.
(731) Vince Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Petõ Márk, Petõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Könyv- és papíráru-kereskedelem.

41 Könyvkiadás.

(210) M 07 02534 (220) 2007.07.12.
(731) Q-Force Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Pillanatragasztó.

(210) M 07 02341 (220) 2007.06.27.
(731) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AQUABLOCK
(511) 1 Vegyi anyagok ipari és szerkezeti célokra, megmunkálatlan

mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; szilikonok; ragasztó-
anyagok ipari célokra.

17 Gumi, guttapercha, ragasztó, azbeszt, csillám, valamint
ezekbõl készült anyagok; csomagoló-, tömítõ- és szigetelõanya-
gok; csatlakozásokhoz használt szigetelõvegyületek; szigetelõ- és
fedõfestékek; szigetelõ- és fedõlakkok; szigetelõ- és borítófóliák;
szigetelõ- és csomagolószalagok; mûgyanták (félig kész termé-
kek).

(210) M 07 02908 (220) 2007.08.23.
(731) Zsidai Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lásadás.

(210) M 07 02909 (220) 2007.08.23.
(731) Emeshel Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.

14 Ékszerek.

21 Üvegáru.

25 Ruházati cikkek, cipõk.
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(210) M 07 02910 (220) 2007.08.23.
(731) Emeshel Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.

14 Ékszerek.

21 Üvegáru.

25 Ruházati cikkek, cipõk.

(210) M 07 02916 (220) 2007.08.23.
(731) KLETT Kiadó Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Sándor, Szabó és Szomor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KLETT
(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.

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

(210) M 07 02933 (220) 2007.08.27.
(731) Tóth Róbert, Orosháza (HU)

(541) CEFA
(511) 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenység;

klasszikus dramaturgiai alapokon nyugvó filmkészítési ismeretek
oktatása; történetek, forgatókönyvek fejlesztése, szakmai konzul-
tációja.

(210) M 07 02940 (220) 2007.08.27.
(731) RUUM Szállásszolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tornyi Róbert, Tornyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Digitális képfelvételezés, elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása,
feliratozás (filmeké).

(210) M 07 01988 (220) 2007.05.25.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz, különösen szénsavas üdítõitalok.

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

(210) M 07 03552 (220) 2007.10.20.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 02038 (220) 2007.05.30.
(731) Montessini Kft., Budapest (HU)

(541) PIETRA SPADA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02327 (220) 2007.06.26.
(731) Shantou S.E.Z. Ye Sheng Garment Co., Ltd., Shantou,

Guangdong Province (CN)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Bõrruházat, testhezálló nõi ruhák, nadrágok, ingek, szélvé-
dõ ruházat, alsóruházat, ruházat.

(210) M 07 02500 (220) 2007.07.10.
(731) SECTOR Hungary 1992 Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; tûzriasztók fel-
szerelése; lopás elleni riasztók felszerelése.

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

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére; testõrszolgálat; de-
tektívügynökségek; éjjeli õrszolgálat; szaktanácsadás biztonsági
kérdésekben; betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése.

(210) M 07 02605 (220) 2007.07.19.
(731) Abai Sándor, Kozármisleny (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ROLL-LUX
(511) 19 Nem fém építõanyagok, különösen árnyékolószerkezetek,

redõnyök.

(210) M 07 02851 (220) 2007.08.15.
(731) Hard Rock Holding Limited, London (GB)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HARD ROCK CAFE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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(210) M 07 02923 (220) 2007.08.24.
(731) Duna House Brokerage Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 02366 (220) 2007.06.29.
(731) OMSZ Légimentõk Közhasznú Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás; ezen belül különösen: betegszállítás; mentõszol-
gálat, légimentés, légi jármûvek kölcsönzése.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai szolgáltatások emberek ré-
szére.

(210) M 07 02368 (220) 2007.06.29.
(731) HUNGÁRIA Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 07 02429 (220) 2007.07.05.
(731) Futureal Development Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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.

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

(210) M 07 02431 (220) 2007.07.05.
(731) Komócsin Zoltán, Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest

(541) tokaji életcsepp
(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó italok.

(210) M 07 03011 (220) 2007.09.04.
(731) Biser Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Maróthy Kornél, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi

Iroda, Szeged

(541) Mutass Lehetõséget Másoknak!
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése, digitális képfel-
vételezés, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása,
filmgyártás, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek köl-
csönzése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszu-
sok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, oktatási
tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, online elérhetõ elektro-
nikus publikációk [nem letölthetõk], szemináriumok rendezése és
vezetése, szövegek kiadása (nem reklámcélú), videofilmgyártás,
videoszalagok kölcsönzése, video(szalagra) filmezés, élõ elõadá-
sok bemutatása.

(210) M 07 02659 (220) 2007.07.23.
(731) Országos Rendõr-Fõkapitányság, Budapest (HU)

(546)

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

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 02660 (220) 2007.07.23.
(731) Országos Rendõr-Fõkapitányság, Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 02675 (220) 2007.07.23.
(731) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(300) 2007716779 2007.06.06. RU
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) COOL GIRL
(511) 3 Dezodorálószerek, izzadásgátló és testspray-k.

(210) M 07 02676 (220) 2007.07.23.
(731) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(300) 2007716778 2007.06.06. RU
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LADY LOVE
(511) 3 Dezodorálószerek, izzadásgátló és testspray-k.

(210) M 07 01793 (220) 2007.05.14.
(731) dr. Gyovai Viola 34%, Kecskemét (HU);

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

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

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

(210) M 07 01798 (220) 2007.05.14.
(731) Johnson Controls Technology Company (Michigan állam

törvényei szerint bejegyzett cég), Holland, Michigan (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OPTIMA
(511) 9 Akkumulátorok, akkumulátortöltõk és akkumulátorcella-

vizsgálók.

(210) M 07 02955 (220) 2007.08.29.
(731) Bartalus Roland, Nemesvámos (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Pálinkák.

(210) M 07 02958 (220) 2007.08.29.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BB egy csepp szenvedély
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(210) M 07 03119 (220) 2007.09.12.
(731) Car-Path Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Kézi autómosó, külsõ mosás; vegyszeres mosás, belsõ taka-
rítás, alvázmosás, keréktisztítás, klímatisztítás, bõr- és mûanyag-
ápolás, gumiápolás, polírozás, vaxolás, bõr- és kárpittisztítás; gu-
miabroncs le- és felszerelés, felnijavítás, -szerelés, centírozás, ab-
roncsjavítás, gumiabroncs- és felnitárolás; szélvédõjavítás,
gyorsszerviz, futómûállítás, lengéscsillapító-mérés, fékhatásmé-
rés, gépjármûszerviz.

(210) M 07 03120 (220) 2007.09.12.
(731) LR KLUB Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Bár, kávéház, rendezvényhez termek kölcsönzése, vendég-
látás, étterem, étkezde, diszkó, szórakozóhely, italárusítás, sörö-
zõ, hideg és meleg ételek árusítása, buliszervezés, rendezvény-
szervezés, kocsma, zenés éjszakai szórakozóhely, club, klub,
hasonló vendéglátás.

(210) M 07 03133 (220) 2007.09.13.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) MASCUPROST
(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 07 03137 (220) 2007.09.13.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SIGNAL WHITE NOW
(511) 3 Fogkrémek, szájvizek nem orvosi célokra, fogorvosi políro-

zók, fogpor.

(210) M 07 03361 (220) 2007.10.03.
(731) Drenco Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Dzsörzék, futballcipõk, fürdõsapkák, lábszárvédõk, melegí-
tõk, szvetterek, pólók, tornaruházat, sportcipõk, bokavédõk, kesz-
tyûk, sporttrikók, nadrágok.
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28 Asztalok asztalifocihoz, eszközök testgyakorláshoz, gör-
deszka, görkorcsolyák, görkorcsolyák sorban elhelyezett görgõk-
kel, kesztyûk, korcsolyacipõk (korcsolyával), korcsolyák, kö-
nyökvédõk (sportcikkek), labdák labdajátékokhoz, sípcsontvé-
dõk, súlyzók, teniszhálók, teniszütõk, testépítõ-felszerelések,
térdvédõk (sportcikkek), tollaslabda, tornafelszerelések, ugró-
deszkák.

(210) M 07 02959 (220) 2007.08.29.
(731) STÜHMER Kft., Eger (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) Melódia
(511) 30 Cukorka, csokoládé, csokiszelet, fagylalt.

(210) M 07 02962 (220) 2007.08.29.
(731) Pannon Thermál Zrt., Tata (HU)
(740) dr. Wichmann Ákos, Wichmann Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatás, vendéglátás.

(210) M 07 02963 (220) 2007.08.29.
(731) Csontos Tamás, Dabas (HU)
(740) dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek.

(210) M 07 02969 (220) 2007.08.29.
(731) dr. Lefter Mantse, Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Hajbeültetés, hajátültetés.

(210) M 07 03178 (220) 2007.09.19.
(731) KARMACOM Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KARMACOM
(511) 9 Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádió-

adások vételére alkalmas készülékek, digitális kábeltelevíziós ké-
szülékek, LNB konverterek, koaxiális kábelek, kábelcsatlakozók,
mûholdvevõ jelosztókapcsolók, jelszintmérõk, mûholdvevõ an-
tennák, földi digitális antennák, antennaforgató motorok, távirá-
nyítók, vezeték nélküli audio/video jelátvivõk, USB csatlakozású
adattárolók, hangszórók, LCD képernyõk, LCD televíziók,
mp3-as lejátszók, mp4-es lejátszók, DVD-lejátszók, DVD-felve-
võk.

(210) M 07 02247 (220) 2007.06.19.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Kabarécsütörtök
(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 02971 (220) 2007.08.30.
(731) Heineken Hungária Sörgyárak Nyrt., Sopron (HU)
(740) dr. Túri László, Sopron

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

33 Alkoholtartalmú italok.

34 Dohány; dohányzási cikkek, gyufák.

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

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

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

(210) M 07 02973 (220) 2007.08.30.
(731) Mûszaki Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Számítástechnikai eszközök, mágneses adathordozók, okta-
tóberendezések és -felszerelések.

16 Nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek, tanköny-
vek és egyéb ismeretterjesztõ kiadványok, könyvkötészeti cik-
kek, fényképek, tanítási és oktatási eszközök (készülékek kivéte-
lével).

35 Reklámtevékenység, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi
adminisztráció, irodai munkák.

38 Üzenetek továbbítása, internetszolgáltatás.

41 Nevelés és szórakoztatás, tanítás, oktatás, könyvkiadás.

(210) M 07 02991 (220) 2007.09.03.
(731) HUNGAIMPEX Kereskedelmi és Szerviz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
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(541) JOBON
(511) 9 Áramforrások, akkumulátorok és alkatrészeik, galvánele-

mek és alkatrészeik, napelemek és alkatrészeik, elektromos kábe-
lek.

34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, öngyújtó-
tartozékok, gázgyújtók, gázgyújtótartozékok.

(210) M 07 02297 (220) 2007.06.22.
(731) BSI Futó Kft., Budapest (HU)

(541) EB SZIGET
(511) 41 Sportversenyek rendezése, stadionok bérlése.

(210) M 07 02312 (220) 2007.06.25.
(731) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

(541) ARANYKOSÁR
(511) 30 Tésztafélék.

(210) M 07 02328 (220) 2007.06.26.
(731) Sugi International Limited, Tsim Sha Tsui, Kowloon (HK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

(210) M 07 02329 (220) 2007.06.26.
(731) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BORENAR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, kivéve antibiotikumok; di-

étás anyagok gyógyászati használatra.

(210) M 07 02997 (220) 2007.09.03.
(731) Bora Italnagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU);

PIRAMIS ITAL Betéti társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 32 Sör, világos vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök; ás-
ványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyü-
mölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények
italokhoz.

(210) M 07 03116 (220) 2007.09.12.
(731) ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÁRGUS-SECURITY
(511) 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak vé-

delmére.

(210) M 07 03117 (220) 2007.09.12.
(731) ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak vé-
delmére.

(210) M 07 03121 (220) 2007.09.12.
(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 snacktermékek.

(210) M 07 03122 (220) 2007.09.12.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Gyümölcsalapú termékek, tejtermék alapú készítmények.

30 Rizsalapú termékek, sütemények, kekszek, snacktermékek.

(210) M 07 01608 (220) 2007.04.26.
(731) Agrofermentinvest Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Elemér, Forgács & Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 1 Speciális komposztálási eljárás eredményeként létrejövõ,
mezõgazdasági termésnövelõ, környezetbarát, ásványi anyagok-
kal dúsított, granulált szerves trágyák.

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 01614 (220) 2007.04.26.
(731) dr. Berend Róbert, Budapest (HU);

Fabók Ágnes, Budapest (HU)

(541) EZÜST 12
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 07 01671 (220) 2007.05.03.
(731) Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DEFLATINE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra.

(210) M 07 01682 (220) 2007.05.04.
(731) Master Good Kft., Kisvárda (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és vadhús, húskivonatok.

(210) M 07 02361 (220) 2007.06.29.
(731) SOMLAI TRUCK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Zalaegerszeg (HU)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(541) PARTSOUTLET
(511) 35 Információk számítógépes adatbázisba való rendezése; in-

formációknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; be-
szerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése má-
sok számára) adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás
számítógépfájlokban (mások számára), kereskedelmi informáci-
ós ügynökségek; reklámozás; reklámszövegek publikálása; üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk.

37 Földi, vízi és légi jármûvek és azok alkatrészei karbantartá-
sához, javításához és szereléséhez és szerelésével kapcsolatos
szolgáltatások; javítómûhelyek; jármûtisztítás.

38 Elektronikus hirdetõszolgáltatás; tudakozó; információs
szolgáltatások; üzenetek, képek továbbítása számítógépen.

(210) M 07 02363 (220) 2007.06.29.
(731) Baumühlerné Pillmann Andrea, Nagyvenyim (HU)
(740) dr. Karsay Zsófia, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

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

(210) M 07 02407 (220) 2007.07.03.
(731) Gézavár Lakópark Kft., Budapest (HU)

(541) RIVUS
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 03147 (220) 2007.09.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) LIMFOCEPT
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 02422 (220) 2007.07.05.
(731) Diagon Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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 02423 (220) 2007.07.05.
(731) Diagon Kft., Budapest (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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 03173 (220) 2007.09.19.
(731) EUROCOM Zrt., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 39 Szállítási szolgáltatások, szállítmányozás, vasúti szolgálta-
tás.

(210) M 07 01700 (220) 2007.05.08.
(731) CMPMedica Információs Kft., Budapest (HU)

(541) MEDIKLIKK
(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 02513 (220) 2007.07.10.
(731) Novomagnetic 3000 Kft., Mogyoród (HU)
(740) dr. Luczai Miklós ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 02517 (220) 2007.07.11.
(731) Becsei Áron, Budapest (HU)

(541) BEXEI
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(210) M 07 02596 (220) 2007.07.19.
(731) Radics Edit, Budapest (HU); Kõszegi Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Ferenczi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 07 02601 (220) 2007.07.19.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Ilyenek voltunk – 10 éves a TV2
(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.

(210) M 07 02603 (220) 2007.07.19.
(731) Ngo Chew Hong Edible Oil Pte Ltd., Singapore (SG)
(740) dr. Szent-Ivány Ágnes ügyvéd, Sándor Szegedi Szent-Ivány

Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok, margarin és növényi zsírok.

(210) M 07 02604 (220) 2007.07.19.
(731) Bemer Medicintechnika Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; reklámanyagok terjesztése.

44 Orvosi szolgáltatások; higiéniés és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére; mágnesterápiás szolgáltatások.

(210) M 07 02606 (220) 2007.07.19.
(731) Abai Sándor, Kozármisleny (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ABAI
(511) 19 Nem fém építõanyagok, különösen nyílászárók; ablakok.

(210) M 07 02607 (220) 2007.07.19.
(731) Baltaxia S.r.o., Banská Bistrica (SK)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús (nem élõ), tartósított húskivo-
natok.

(210) M 07 02608 (220) 2007.07.19.
(731) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szalai Réka, Dr. Szalai Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Szõke Kapitány
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 07 02614 (220) 2007.07.19.
(731) Durostone Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) DUROCURING
(511) 19 Vizes alapú betonimpregnáló szer mint építõanyag.

(210) M 07 02615 (220) 2007.07.19.
(731) Durostone Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) DUROPLAST
(511) 17 Dilatációs hézagkitöltõ PVC-anyagból betonfelületekhez.

(210) M 07 02618 (220) 1999.01.18.
(731) Advance Magazine Publishers, Inc., New York (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) VOGUE
(511) 3 Illatszerek, kozmetikai cikkek; szappanok; illóolajok; koz-

metikai készítmények haj tisztítására és kezelésére; kozmetikai
célú készítmények zuhanyozáshoz és fürdéshez; dezodorok sze-
mélyes használatra, szépítõszerek, ajakrúzsok, szemöldökceru-
zák, szemhéjfestékek, szájfestékek, körömlakkok; napozókészít-
mények.

(210) M 07 02619 (220) 2007.07.19.
(731) SC Perla Harghitei SA, Sancraieni, jud. Covasna (RO)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Természetes ásványvíz.

(210) M 07 03284 (220) 2007.09.28.
(731) PENTA PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

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

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

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.

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

(210) M 07 01771 (220) 2007.05.11.
(731) Martinyak Kft., Budapest (HU)
(740) Marton Róbert, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, 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.

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

(210) M 07 03428 (220) 2007.10.09.
(731) Rati Kft., Komló (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(591)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
különösen gépkocsi-kiegészítõk és -felszerelések.

(210) M 07 03431 (220) 2007.10.09.
(731) Rati Kft., Komló (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(591)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
különösen gépkocsi-kiegészítõk és -felszerelések.

(210) M 07 03433 (220) 2007.10.09.
(731) Rati Kft., Komló (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(591)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
különösen gépkocsi-kiegészítõk és -felszerelések.

(210) M 07 03447 (220) 2007.10.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGIPENTIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(210) M 07 03448 (220) 2007.10.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03449 (220) 2007.10.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03450 (220) 2007.10.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03451 (220) 2007.10.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03465 (220) 2007.10.11.
(731) BÁBOLNA Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) KILRAT
(511) 5 Állatgyógyászati termékek.

(210) M 07 02626 (220) 2007.07.20.
(731) Soltész Péter, Veresegyház (HU);

Soltész Mónika, Veresegyház (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás, hideg- és melegkonyhás, svédasztalos jellegû
étterem.

(210) M 07 02628 (220) 2007.07.20.
(731) Fábián Kázmér, Kuntszentmiklós (HU)

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; kazánok.

(210) M 07 01828 (220) 2007.05.16.
(731) Marriott Worldwide Corporation (Maryland állam törvényei

szerint mûködõ cég), Bethesda, Maryland (US)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CHAMPIONS
(511) 43 Bárszolgáltatások, koktélszolgáltatások, nightclub szolgál-

tatások és éttermi szolgáltatások.

(210) M 07 01835 (220) 2007.05.17.
(731) DYN Entertainment Filmgyártó, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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-
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.

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.

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 01836 (220) 2007.05.17.
(731) DYN Entertainment Filmgyártó, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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-
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.

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.

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

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

(210) M 07 01837 (220) 2007.05.17.
(731) DYN Entertainment Filmgyártó, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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-
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.

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.

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

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

(210) M 07 01838 (220) 2007.05.17.
(731) KVARC-MINERAL Építõanyaggyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek.

(210) M 07 01851 (220) 2007.05.17.
(731) dr. Dévai László Sándor, Budapest (HU);

Havasy Viktor Tamás, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Aprósütemény, teasütemény; briós; kakaós termékek; ke-
ményítõtartalmú termékek étkezéshez; kétszersültek, kekszek;
kenyér; lepények (gyümölcsös); lisztek, étkezési; liszttartalmú
ételek; malomipari termékek; müzli, sós kekszek; sütemények;
tésztafélék; zsemlék.

(210) M 07 02783 (220) 2007.08.06.
(731) MARECO Ingatlan Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

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

(210) M 07 02784 (220) 2007.08.06.
(731) United Parcel Service of America, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), NE, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) UPS EXPRESS CRITICAL
(511) 35 Üzletvezetési konzultációs szolgáltatások szállítás és kéz-

besítés területén; reklámszolgáltatások szállítás és kézbesítés te-
rületén; üzletvezetési szolgáltatások szállítás és kézbesítés terüle-
tén; üzleti konzultációs szolgáltatások szállítás és kézbesítés terü-
letén; üzleti adminisztrációs szolgáltatások szállítás és kézbesítés
területén.

39 Személyes vagyontárgyak szállítása és kézbesítése légi
úton, vasúton, hajón és/vagy gépjármûvel.

(210) M 07 02823 (220) 2007.08.13.
(731) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) COOL EXOTIC
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,

cukorka és mentolos cukorkák.

(210) M 07 02825 (220) 2007.08.13.
(731) Chemstar Kft., Budapest (HU);

F.F.W. Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02826 (220) 2007.08.13.
(731) KMC Solution Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Érd (HU)
(740) dr. Klausmann Kornél ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; gazdasági elõrejelzések, hirdetési hely
kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, konzultáció személyzeti kérdé-
sekben, munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirde-
tés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás
gazdasági ügyekben, személyzet kiválasztása pszichológiai eljá-
rásokkal, állásközvetítõ irodák, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére,
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési ta-
nácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szol-
gálatok.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat), elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása, gyakorlati képzés (szemléltetés), konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, levelezõ tan-
folyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáz-
tatás, online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk],
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és
vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek
kiadása (nem reklámcélú), versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).
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(210) M 07 02844 (220) 2007.08.15.
(731) Solti András, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(210) M 07 02849 (220) 2007.08.15.
(731) Geppetto Formatervezési Bt., Budapest (HU)

(546)

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

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 07 02850 (220) 2007.08.15.
(731) SZÉRIA-TRANS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok: ezen belül különösen; glettanya-
gok, gipsz, glettelõgipsz.

(210) M 07 02852 (220) 2007.08.15.
(731) Hard Rock Holding Limited, London (GB)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(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 02853 (220) 2007.08.16.
(731) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 07 02855 (220) 2007.08.16.
(731) Európa Ingatlanbefektetési Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó D. Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(210) M 07 02857 (220) 2007.08.16.
(731) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Debrecen (HU)

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

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

(210) M 07 02860 (220) 2007.08.16.
(731) Tudomány Nyelviskola Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gellért Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Oktatási szolgáltatások, így idegen nyelv oktatása, gyakor-
lása és ezzel kapcsolatos útmutatás.

(210) M 07 02861 (220) 2007.08.16.
(731) Rendezvényparádé Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gellért Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 41 Szakmai képzés; oktatási szolgáltatások, ezzel kapcsolato-
san kongresszusok, konferenciák, szemináriumok szervezése.

(210) M 07 02862 (220) 2007.08.16.
(731) Teva Pharmaceuticals Ltd., Jerusalem (IL)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) RISONATE
(511) 5 Gyógyászati készítmény csontrendellenességek kezelésére

és megelõzésére.

(210) M 07 02868 (220) 2007.08.14.
(731) GPS Tarde Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) trekzone
(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.

(210) M 07 02876 (220) 2007.08.17.
(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 (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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 01962 (220) 2005.02.21.
(731) Robert Wilfred Carroll, Monrovia, California (US);

William F. Carroll, Bradbury, California (US);
Michael T Carroll, Bradbury, California (US);
Noel Carroll, Mayfair (GB)

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

(546)

(511) 1 Vegyi adalékok, beleértve az égést növelõ vegyi fûtõ-
anyag-adalékokat.
4 Fûtõanyagok és nem-vegyi fûtõanyag-adalékok.

(210) M 07 01982 (220) 2007.05.25.
(731) PANNON-AQUA ’95 Zrt., Csány (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) O2 SPORT
(511) 32 Ásványvizek, különösen oxigénnel dúsított ásványvizek.

(210) M 07 02025 (220) 2007.05.30.
(731) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,

Budapest

(541) Õrizd meg vitalitásodat, bárhol is élsz!
(511) 29 Tojás; étolajok és étzsírok, tej és egyéb tejtermékek, túró,

sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; gyü-
mölcskonzervek, zöldségkonzervek, húskonzervek, savanyúsá-
gok, zselék, lekvárok, befõttek.

(210) M 07 02026 (220) 2007.05.30.
(731) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,

Budapest

(541) Pöttyös Országjáró Szupertúra
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 07 02030 (220) 2007.05.30.
(731) Griff Gentleman’s Zrt., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereske-
delmi ügyletek adminisztrációja.

(210) M 07 02031 (220) 2007.05.30.
(731) Sütõ Zoltán, Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi Menedzser és Tanácsadó

Kft., Budapest
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(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereske-
delmi ügyletek adminisztrációja.

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevé-
kenységek, valamint bálok szervezése, fogadások tervezése,
hangstúdió szolgáltatások, helyfoglalások, játékkaszinók, játék-
termi szolgáltatások, klubszolgáltatások, konferenciák szervezé-
se és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
kulturális kiállítások szervezése, oktatások, rádió- és televízió-
programok készítése, show-mûsorok, szabadidõs szolgáltatások
nyújtása, színházi produkciók, szórakoztatás, zenés kabarék, vari-
eték.

42 Ajándék-összeállítás, autókölcsönzés, állatkozmetika; ál-
latpanziók, divattervezés, divatinformáció, estélyiruha-kölcsön-
zés, éttermek, fodrászszalonok, házasságközvetítõi szolgáltatá-
sok, helyfoglalások, horoszkópkészítés, masszázs, orvosi szolgál-
tatások, óra és ékszerek értékesítése, ruhakölcsönzés, szállodai

szolgáltatások, szépségszalonok, társkeresõ klubok, virágköté-
szet.
43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 07 02035 (220) 2007.05.30.
(731) Pharmamedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(210) M 07 02039 (220) 2007.05.30.
(731) Montessini Kft., Budapest (HU)

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

A rovat 407 db közlést tartalmaz.
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