
(210) M 04 02376 (220) 2004.05.19.
(731) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(554)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 05 03717 (220) 2005.11.21.
(731) DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Adminisztráció, ügyviteli tevékenység, összehangolt PR,
marketing-, reklámtevékenység, kereskedelmi ügyletek.

36 Biztosítás, pénzügyi, ingatlanügyletek, vagyonkezelés, be-
fektetési tevékenység.

44 Orvosi, egészségügyi, betegápolási szolgáltatások, egész-
ségmegõrzés, prevenció.

(210) M 06 00380 (220) 2006.02.03.
(731) PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)

(546)

(511) 33 Likõrök.

(210) M 06 00381 (220) 2006.02.03.
(731) PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)

(541) BOURBON JOE
(511) 33 Whisky.

(210) M 06 00493 (220) 2006.02.13.
(731) Bluecast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zalakaros (HU)

(541) KIWID
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 00224 (220) 2006.01.23.
(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

gyák.
5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 06 01944 (220) 2006.06.01.
(731) Heineken Hungária Sörgyárak Nyrt., Sopron (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

(210) M 06 02232 (220) 2006.06.28.
(731) DETKI KEKSZ Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(210) M 06 02885 (220) 2006.08.28.
(731) SCIENNET HOLDING Ltd., Limassol (CY)
(740) dr. Pálfy István, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 02903 (220) 2006.08.29.
(731) QUALIFORUM Vezetési és Marketing Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

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

(210) M 06 02904 (220) 2006.08.29.
(731) QUALIFORUM Vezetési és Marketing Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 06 02326 (220) 2006.07.07.
(731) Nyíri János Zoltán, Nagykovácsi (HU)
(740) dr. Lovas András, Nagykovácsi

(541) Jelentem a Választóknak
(511) 16 Újságok.

(210) M 06 02327 (220) 2006.07.07.
(731) TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

(541) TESCO XXL TÚRÓDESSZERT
(511) 29 Túródesszertek és összetevõik: túró, túrókészítmény.

30 Túródesszertek és összetevõik: csokoládébevonat, csokolá-
dé; tejalapú készítmények.

(210) M 06 02586 (220) 2006.07.26.
(731) Ács Zoltán, Budapest (HU)
(740) Lakatos Krisztina, Cegléd

(546)

(511) 37 Építkezés.

38 Távközlés.

(210) M 06 03966 (220) 2006.12.05.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

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

Budapest

(541) DOMOTOX
(511) 5 Egészségügyi készítmények; fertõtlenítõszerek; kártékony

állatok irtására szolgáló készítmények; rovarölõ szerek; gomba-
ölõ szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).
9 Kártékony állatok elejtésére és irtására szolgáló elektromos
berendezések.

(210) M 06 03968 (220) 2006.12.06.
(731) Csató Attila, Gyõr (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) ZORB
(511) 25 Cipõk, lábbelik, magas szárú cipõk és lábbelik, sportcipõk,

sportlábbelik, tornacipõk, zoknik, harisnyák, alsónadrágok, alsó-
nemûk, ruhanemûk, dzsekik, kabátok, felsõruházat, nõi ruhák,
nadrágok, kezeslábasok, ingek, nyakkendõk, nyaksálak, sálak,
sapkák, sisakok, pólók, mellények, kötöttáruk, pulóverek, mele-
gítõk, sporttrikók, sportruházat, tornaruházat, kesztyûk, vízhatlan
ruházat.
28 Csúszdák; eszközök testgyakorláshoz; tornafelszerelések;
vidámparki felszerelések; játékok; játékszerek; játék léggömbök;
trükkös játékok; személyek befogadására alkalmas üreggel ren-
delkezõ felfújható mûanyag gömbök, személyek gördítve történõ
szállítására.

(210) M 06 03586 (220) 2006.11.02.
(731) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) SPONGYABOB KOCKANADRÁG
(511) 9 Színházi vagy zenei hangfelvételek vagy videofelvételek;

napszemüvegek; mágneses adathordozók; minden típusú vezeték
nélküli mobiltelefon-készülékek és kiegészítõk; mobiltelefon-
elõlapok; letölthetõ csengõhangok, zene, MP3-as lejátszók, grafi-
kák, videokép vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre,
csengõhangok letöltésére és feltöltésére használható vezeték nél-
küli közvetítés, hang, zene, MP3-as lejátszók, grafikák, videoké-
pek, információ, hírek továbbítása globális számítógépes hálóza-
ton vezeték nélküli mobil kommunikációs egységen keresztül;
szavazó és fogadó hang- és szöveges üzenetek vezeték nélküli
mobil kommunikációs eszközök között; kazettára felvett videojá-
ték-programok, csak olvasható kompaktlemezes tárolók, kazet-
ták, szalagok, minilemezek; lemezre másolt számítógépes játék-
szoftver, CD-lejátszók, és minilemezek.
16 Nyomtatott termékek, nevezetesen jegyzetfüzet és spirálfü-
zet, tudományos könyvsorozatok, képregények, nevezetesen kép-
regényfüzetek, matricák, autókra való matricák, névkártyák,
jegyzetkártyák, poszterek, irattartók, ceruzák, tollak, naptárak.
18 Esernyõk, bõröndcímkék, sporttáskák, hátizsákok, övtás-
kák, postástáskák, kézitáskák, pénztárcák és levéltárcák, atlétikai
táskák, utazáshoz ruhatartó zsák, hátizsákok, váltópénztárcák,
iskolatáskák, strandtáskák.
25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, tarka selyemkendõk, szvette-
rek, haloweenjelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõnadrágok, fülmele-
gítõk, sálak, pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõk, síruhák, pan-
tallók, napellenzõk, nadrágtartók, garbók, fehérnemû, mellények,
bemelegítõruhák, fejfedõk.
28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dobójá-
tékok, babák; plüssjátékok; akciófigurák és ezek kiegészítõi;
egyedülálló videojátékgépek, egyedülálló hangkimenetgépek,
táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen golfütõk, baseball-labdák,
futball-labdák, vízilabdák, baseballütõk; karácsonyfadíszek.
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38 Televíziós mûsorszóró szolgáltatás kábelen, szatelliten és
forráson keresztül; kábelrádió-mûsorszórás, kábelrádió-közvetí-
tés; mobil rádiókommunikáció; vezeték nélküli mobiltelefon tele-
kommunikációs szolgáltatás és minden típusú mobiltelefon-szol-
gáltatás; letölthetõ csengõhangellátás, zene, MP3-as lejátszók,
grafikák, videokép vezeték nélküli mobil kommunikációs eszkö-
zökre, vezeték nélküli továbbítás csengõhangok fel- és letöltése,
hang, zene, MP3-as lejátszók, grafika, videoképek, információ és
hírek a globális számítógépes hálózatról vezeték nélküli mobil
kommunikációs eszközre; vezetékes telefonok közötti hang- és
szöveges üzenetek küldése és fogadása; internet szolgáltatás,
amibe beletartozik a kommunikációs szolgáltatás, nevezetesen
hang- és audiovizuális felvételek közvetítése az interneten keresz-
tül.
41 Oktatás, tanítás és képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
szolgáltatás, beleértve a rádió- és televízióprogramokat; film- és
élõadások bemutatása; animációs filmek és televíziós bemutatók;
mozi- és tv-stúdiós szolgáltatások; mozgóképes szórakoztató
szolgáltatások, tévés szórakoztatás és elõadás, elõadások és
show-mûsorok, könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatások, ma-
gazinok és folyóiratok; információszolgáltatás a bejelentõ televí-
ziós programszolgáltatásától a többszörös felhasználókig a világ-
hálón vagy az interneten, vagy más online adatbázisok; táncmûso-
ros produkciók, zenei mûsorok és video díjkiosztó mûsorok; víg-
játék mûsorok, játékprogramok és sportmûsorok élõmûsor elõtt,
amik élõadást sugároznak vagy felvételek késõbbi sugárzásra; élõ
zenei koncertek; tv-hírmûsorok; tehetségkutató versenyek szer-
vezése és zenei és televíziós díjkiosztó mûsorok; stílus- és divat-
bemutató-szervezés és -bemutatás; információszolgáltatás a szó-
rakoztatás területén a világméretû számítógépes hálózaton ke-
resztül.

(210) M 06 03301 (220) 2006.10.05.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

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

Budapest

(541) FRUIT AMOUR
(511) 30 Kávé; filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; kávé- és

tejeskávé italok, tejpor, pótkávék, kakaó, csokoládé, gabonapely-
hek, gyümölcsök, cukor, fûszernövények vagy fûszerek vagy
ezen termékek kombinációja; kávékivonatok, azonnal oldódó ká-
vé, kávépótlók; tea, teaalapú italok, tealevél, fûszernövényekbõl
készült teák, teakivonatok, azonnal oldódó tea, teapótlók, teake-
verékek, fõzetek; kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és por ala-
kú csokoládékivonatok, szemcsés és folyékony formában; cukor;
italok készítéséhez használt fûszernövények; italok készítéséhez
használt fûszernövények keveréke; italok készítéséhez használt
fõként fûszernövények, amihez szárított gyümölcsöt is adnak;
fûszernövények fõzete, nem orvosi célra használt.

(210) M 06 03846 (220) 2006.11.24.
(731) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZORBA Krémfehérsajt
(511) 29 Sajtok.

(210) M 06 03960 (220) 2006.12.05.
(731) Surjány-Hús Kft., Törökszentmiklós-Surjány (HU)
(740) dr. Sás Tamás, Dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KAMRA KINCSE
(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.

(210) M 06 03197 (220) 2006.09.26.
(731) INTERNET POINT Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rönky József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Internetterminálok, számítógépek, számítógép-alkatrészek
és perifériák, interfészek, számítógép-memóriák, videoképer-
nyõk, számítógépprogramok, valamint az ezekhez kapcsolódó és
kapcsolatos dokumentáció, használati útmutató CD-n, számító-
gép hardver kereskedelmi ügyletek interneten történõ lebonyolí-
tásához.

35 Webdesign, reklámozás, adatfeldolgozás, adatkezelés, rek-
lámok terjesztése interneten keresztül, hirdetési szolgáltatások,
áruk és szolgáltatások felsorolása, üzleti tájékoztatás, informálás,
tanácsadás.

38 Távközlés, kommunikáció számítógép-terminálokkal, szá-
mítógépes adatátvitel, internetszolgáltatás, nyilvános bérinter-
net-szolgáltatás, hírközlés interneten keresztül, elektromos postai
szolgáltatás.

42 Számítógép-programozás, számítástechnikai hardver és
szoftver tervezése, számítógép kölcsönzése, adatok átalakítása,
számítógépes adatok helyreállítása, rendszerek tervezése, számí-
tógépprogram kölcsönzése, számítógépszoftver fenntartása, web-
oldalak alkotása, fenntartása, adatfeldolgozás, kezelés interneten
keresztül.

(210) M 06 03214 (220) 2006.09.27.
(731) AGRO-CHEMIE Növényvédõszer Gyártó, Értékesítõ

és Forgalmazó Kft., Budapest (HU); Nippon Soda Co., Ltd.,
Tokyo (JP)

(740) AGRO-CHEMIE Növényvédõszer Gyártó, Értékesítõ
és Forgalmazó Kft., Budapest

(541) FUNDAZOL TOP
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, kémi-

ai vegyszerek.

5 Fertõtlenítõszerek, kártékony állatok irtására szolgáló ké-
szítmények, inszekticidek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyom-
irtó szerek (herbicidek).

(210) M 06 03588 (220) 2006.11.03.
(731) LCP Systems Informatikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Simon Attila, Dr. Simon Attila Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

(511) 9 Számítógépek, kézi számítógépek és tartozékaik.

(210) M 06 03600 (220) 2006.11.03.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(740) Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Gál Zsuzsanna, 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,
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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; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek te-
leszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek; op-
tikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és -feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és beren-
dezésekhez.

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(210) M 06 03002 (220) 2006.09.07.
(731) Bock Pince Kft., Villány (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 A villányi eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 06 03203 (220) 2006.09.26.
(731) Petrányi Ákos, Budapest (HU); Farkas Fruzsina, Súr (HU)
(740) dr. Jámbor Attila, Dr. Jámbor Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Egzotikus mint te!
(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 06 03248 (220) 2005.01.20.
(731) Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)
(740) S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Lábbelik.

35 Kiskereskedelmi cipõbolti szolgáltatások.

(210) M 06 03601 (220) 2006.11.03.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(740) Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Gál Zsuzsanna, 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; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc, fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok, egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok, látcsövek te-
leszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek, op-
tikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék, egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok, számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és -feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és beren-
dezésekhez.

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(210) M 06 03603 (220) 2006.11.03.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(740) Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Gál Zsuzsanna, 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; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc, fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok, egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok, látcsövek te-
leszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek, op-
tikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék, egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok, számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és -felszerelések, va-
lamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló beren-
dezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és -feldol-
gozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számí-
tógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és be-
rendezésekhez.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(210) M 06 03604 (220) 2006.11.03.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(740) Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Gál Zsuzsanna, 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; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc, fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok, egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok, látcsövek te-
leszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek, op-
tikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék, egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok, számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és -felszerelések, va-
lamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló beren-
dezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és- feldol-
gozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számí-
tógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és be-
rendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(210) M 06 03312 (220) 2006.10.09.
(731) LKG Média Kiadó és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth M. Gábor, Ernszt és Tóth 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; könyv- és lapki-
adás.

(210) M 06 03321 (220) 2006.10.09.
(731) Karát Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-
lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-

gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.

35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(210) M 06 03324 (220) 2006.10.09.
(731) Karát Kft., Debrecen (HU)

(541) KARÁT
(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-

lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.

35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(210) M 06 03807 (220) 2006.11.21.
(731) VINTERNATIONAL Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyula (HU)
(740) dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

(541) FEKETE LEÁNYKA-AZ ERDÉLYI FEJEDEL-
MEK BORA

(511) 33 Borok.

(210) M 06 03382 (220) 2006.10.16.
(731) AGRIA PHARMATIKA Kft., Budapest (HU)

(541) PREGIMAX PLUSZ TERHESSÉGI TESZT
(511) 5 Terhességi tesztek.

(210) M 06 03462 (220) 2006.10.20.
(731) Eger Város Hegyközsége, Eger (HU)
(740) dr. Pajtók Gábor ügyvéd, Eger

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése; elõadómûvészek szolgáltatá-
sai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fo-
gadások tervezése (szórakoztatás); gyakorlati képzés (szemlélte-
tés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenci-
ák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebo-
nyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; ok-
tatás; oktatási tárgyú információk; show-mûsorok; show-mûso-
rok szervezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriu-
mok rendezése és vezetése; színházi produkciók; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem rek-
lámcélú), élõ elõadások bemutatása; továbbá rendezvény, prog-
ramsorozat, ünnepség szervezése, tartása; vásárok tartása; borver-
seny rendezése; borkóstolás tartása; kiállítás szervezése.
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(210) M 06 03463 (220) 2006.10.20.
(731) Kovács Zoltán, Pécs (HU)

(546)

(511) 37 Saját tervezésû, faszerkezetû köztéri árusítópavilonok és
egyéb faépítmények gyártása, összeszerelése.

(210) M 06 03266 (220) 2006.10.03.
(731) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., dr. Vida Sándor,

Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(210) M 06 03543 (220) 2006.10.27.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 06 03728 (220) 2006.11.14.
(731) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 06 03428 (220) 2006.10.18.
(731) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 440.591 2006.08.29. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez, ízesítõöntetek, jég
(természetes vagy mesterséges), kávé, kakaó- vagy csokoládéala-
pú italok, teaalapú italok, italösszetevõk az eszenciák kivételével,
aromák italokhoz az illóolajok kivételével, nádcukorszirup, ször-
betek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.

32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.

33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).

(210) M 06 03437 (220) 2006.10.18.
(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KEXTRÉM
(511) 30 Csokoládétermékek.

(210) M 06 03767 (220) 2006.11.16.
(731) PANNONHALMI BORHÁZ Termelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 00331 (220) 2007.02.01.
(731) GREEVIEW Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Aktatáskák, bõrszíjak, bõröndök, kézitáskák, hátizsákok,
irattáskák, iskolatáskák, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák,
strandtáskák, útitáskák.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ruházat, ruhanemûk.

(210) M 07 00332 (220) 2007.02.01.
(731) Multimédia Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth K. Tibor, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) informánia
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység, számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés, internetes honlap mûködtetése,
internetes szolgáltatások, weboldalak alkotása és fenntartása má-
sok számára.

(210) M 07 00367 (220) 2007.02.05.
(731) Central European Estates Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 35 Piackutatás, reklámozás, reklámszövegek publikálása, saj-
tófigyelés.

36 Bérházak kezelése, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslé-
se, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet,
lakásügynökségek, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyle-
tek, ingatlan), szállásügynökségek (apartmanok); ingatlanforgal-
mazás, ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesztés, ingatlanberuhá-
zás, generálkivitelezés, ingatlankivitelezés.

37 Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
(irányítása).

(210) M 07 00369 (220) 2007.02.05.
(731) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

(541) SAMBA ÕSZIBARACK
(511) 29 Gyümölcskonzervek, kompótok.

(210) M 07 00376 (220) 2007.02.05.
(731) Italo-Optik Kft., Szentes (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KIKO eyewear
(511) 9 Szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek, szem-

üvegtokok és tartozékaik.

(210) M 07 00377 (220) 2007.02.05.
(731) CENACOLO Bt., Pécs (HU)

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

nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban, becslés kereskedelmi ügyletek-
ben, beszerzõi szolgáltatások, eladási propaganda, hirdetési hely
kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynök-
ségek, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,
kereskedelmi információs ügynökségek, online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás,
rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, rek-
lámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok terjesztése (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták), reklámanyagok ter-
jesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás,
reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügy-
nökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy ipar-
vállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisz-
tikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultáci-
ók üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, szá-
mítógépes nyilvántartások kezelése, szövegfeldolgozás, televízi-
ós reklámozás, üzleti felvilágosítás és tájékoztatás, üzleti infor-
mációk, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére, üzletszer-
vezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás,
üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

(210) M 06 04237 (220) 2006.12.28.
(731) Szilintex Rehabilitációs Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Szolnok (HU)
(740) dr. Miklósvári György, Miklósvári Ügyvédi Iroda, Pomáz

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

(210) M 06 03899 (220) 2006.11.29.
(731) Bázis Centrum Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Diszkók (szolgáltatásai); elõadómûvészek szolgáltatásai;
filmgyártás; fogadások tervezése (szórakoztatás); hangstúdiók
(szolgáltatásai); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; modellügy-
nökségek mûvészek számára; rádió- és televízióprogramok készí-
tése; rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; show-mûsorok szerve-
zése (impresszárió szolgáltatásai); szépségversenyek szervezése;
szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés
kabarék, varieték; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása;
üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás); alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések köl-
csönzése; bálok szervezése; egészség(védõ) klubok (kondicioná-
lás); elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus köny-
vek és folyóiratok online kiadása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmstúdiók; filmszín-
házak üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvé-
telek kölcsönzése; helyfoglalás show-mûsorokra; játékkaszinó
(szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások nyújtása; karaokeszol-
gáltatások nyújtása; kollégiumok, internátusok; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebo-
nyolítása; könyvkiadás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése;
múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); oktatás; oktatá-
si tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus publikációk
(nem letölthetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes há-
lózatból); rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; riporteri
szolgáltatások; sorsjátékok lebonyolítása; szabadidõs szolgáltatá-
sok nyújtása; szerencsejátékok; szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás;
video(szalagra) filmezés; üdülési tárgyú információ.

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

(210) M 07 00169 (220) 2007.01.22.
(731) Sony Ericsson Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38 Távközlés.

41 Szórakoztatás.

(210) M 07 00170 (220) 2007.01.22.
(731) Sony Ericsson Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38 Távközlés.

41 Szórakoztatás.

(210) M 07 00171 (220) 2007.01.22.
(731) Sony Ericsson Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38 Távközlés.

41 Szórakoztatás.

(210) M 07 00173 (220) 2007.01.22.
(731) metaloBox Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Sárszentmihály (HU)
(740) dr. Ugrin Tamás ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 07 00180 (220) 2007.01.22.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) JÁTÉK ARÉNA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 06 03901 (220) 2006.11.30.
(731) Szabó József 95%, Mosonmagyaróvár (HU); ANDRÁSSY

KÚRIA Szálloda és Vendéglátóipari Kft. 5%, Tarcal (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

lásadás.

(210) M 06 03976 (220) 2006.12.06.
(731) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) FEEL THE KICK
(511) 30 Édességek, nevezetesen rágógumi, fújható rágógumi,

cukorka és mentol.

(210) M 06 03997 (220) 2006.12.07.
(731) Inter Tan-Ker 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 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.

(210) M 07 00143 (220) 2007.01.18.
(731) HUNG-ESSZENCIA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Keresztesi Márta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, az ilyen anyagokból készült,
vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, divatékszerek, arany- és
ezüsttárgyak, drágakövek, órák és más idõmérõ eszközök.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, képek,
poszterek, papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztó-
anyagok, anyagok mûvészek részére, ecsetek, irodai cikkek, cso-
magolásra szolgáló mûanyagok, nyomdabetûk, klisék.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek, ál-
latbõrök és irhák, utazótáskák és bõröndök, esernyõk, napernyõk
és sétapálcák.

20 Bútorok, tükrök, keretek fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagból készült termékek.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra, fésûk és szivacsok, kefék, kefegyártáshoz használt anyagok,
takarítóeszközök, üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

24 Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, különösen munkaruházat, felsõruházat, al-
sóbb ruházat, egyéb ruházat, kiegészítõk, cipõk, kalapáruk.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruha-
kapcsok, fûzõlyukak, gombostûk és tûk, mûvirágok.

28 Játékok, játékkártyák, játékszerek, testnevelési és sportcik-
kek, karácsonyfadíszek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, nagy- és kiskereskede-
lem különösen textil, ruházati, bõr, lábbeli, porcelán, üveg,
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könyv, újság, papír, játék árukkal, valamint fogyasztási cikkek-
kel, iparcikkekkel kapcsolatban, áruminták terjesztése, kereske-
delmi vagy reklámcélú rendezvények szervezése, piac- és közvé-
lemény-kutatás, kerekedelmi adminisztráció.

42 Adatfeldolgozás, szoftverfejlesztés, számítógépes tanács-
adás, számítógépes mûszaki tervezés, rendszerszervezés, progra-
mozás, programkészítés, honlapkészítés és -karbantartás.

(210) M 07 00144 (220) 2007.01.18.
(731) Árklub Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Illatszerek, illóolajok; különösen beltéri illatosítókészítmé-
nyek, például WC, fürdõszoba, lakótér illatosítására szolgáló
készítmények.

(210) M 07 00145 (220) 2007.01.18.
(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Yenibosna, Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; higiéniai termé-
kek, nevezetesen a testváladékokkal kapcsolatos higiéniai termé-
kek, beleértve inkontinenciában szenvedõ betegek és menstruáló
nõk által használt termékek, úgymint vatta, tampon, pelenka,
egészségügyi nadrág; ragtapaszok, kötszerek, kötözõanyagok or-
vosi célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek;
kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgá-
ló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek); helyiségek, berendezések vagy egyéb helyek szag-
talanítására alkalmas termékek, így légfrissítõk és nem emberi
testre használatos dezodorok.

16 Papíripari termékek; papírzsebkendõk, szalvéták és törülkö-
zõk; nedvesített törülközõk; toalettpapírok; make-up eltávolításá-
ra alkalmazott vatták és kendõk; eldobható pelenkák.

(210) M 06 04027 (220) 2006.12.11.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik, ostyafélék és e termékek diabetikus változata.

(210) M 06 03903 (220) 2006.11.30.
(731) Credigen Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Korányi Emese ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 06 03904 (220) 2003.05.21.
(731) Altana Pharma AG, Konstanz (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PANTO
(511) 5 Vényköteles gyógyszerek humán alkalmazásra, nevezete-

sen a gyomor- és bélrendszer kezelésére szolgáló készítmények.

(210) M 06 03905 (220) 2006.11.30.
(731) Magyar Pálinka Lovagrend Egyesülete, Budapest (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 41 Szabadidõs szolgáltatások nyújtása, kulturális tevékenység.

(210) M 06 03906 (220) 2006.11.30.
(731) Zala Megyei Munkaügyi Központ, Zalaegerszeg (HU)

(546)

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

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

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

(210) M 06 03908 (220) 2006.11.30.
(731) Dél-Alföldi Mûanyagipari Kft., Akasztó (HU)
(740) dr. Tömör Gábor ügyvéd, Kiskõrös
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(546)

(511) 3 Színélénkítõ termékek háztartási használatra; vegytisztító
készítmények; ámbra (illatszer).

(210) M 06 03909 (220) 2006.11.30.
(731) Nyulassy Timea, Budapest (HU); Nyulassy Edith, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03912 (220) 2006.11.30.
(731) IN JAE PARK c/o Sungeum Music Co., Ltd., Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 15 Akusztikus gitár, elektromos gitár, basszusgitár, zongora,
dob, hegedû, mandolin, bendzsó, rezonátor, orgona, harmonika,
tangóharmonika, hárfa, fuvola, harmónium, gitárhúrlefogók (ca-
po-k), gitárpedálok, hangolófejek gitárhoz, hangszerhúrok.

(210) M 06 03913 (220) 2006.11.30.
(731) Strandinfó Reklámszolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 03918 (220) 2006.11.30.
(731) Dong Thanh Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 06 04151 (220) 2006.12.20.
(731) SEC Software Technology & Studio Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garainé dr. Colnár Erzsébet, Garai & Colnár Ügyvédi Iroda,

Budapest

(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 képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
automata elárusítóberendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; számológépek, adatfeldolgozó berende-
zések és számítógépek.

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 részére.

(210) M 06 04058 (220) 2007.01.18.
(731) TERCIA Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Koszorú István, Sopron

(546)

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

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

(210) M 06 04069 (220) 2006.12.14.
(731) Urbán és Fiai Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 80%,

Budapest (HU); Sütõ Zsuzsanna Ágnes 20%, Budapest (HU)

(541) Szundi Maci
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek, mûfogak, ortopédiai cik-
kek és sebészeti varratanyagok.

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

(210) M 06 04071 (220) 2006.12.14.
(731) Szilánk Üveg- és Gépipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU); Szilánk 1989 Üveg-
és Gépipari Korlátolt Felelõsségû Társaság, Szeged (HU)

(740) dr. Görög Judit jogtanácsos, Szeged

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; építési (hõszigetelõ)
üveg.
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(210) M 06 04072 (220) 2006.12.14.
(731) Szilánk Üveg- és Gépipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU); Szilánk 1989 Üveg-
és Gépipari Korlátolt Felelõsségû Társaság, Szeged (HU)

(740) dr. Görög Judit jogtanácsos, Szeged

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; biztonsági üveg.

(210) M 06 04073 (220) 2006.12.14.
(731) Szilánk Üveg- és Gépipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU); Szilánk 1989 Üveg-
és Gépipari Korlátolt Felelõsségû Társaság, Szeged (HU)

(740) dr. Görög Judit jogtanácsos, Szeged

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek; üvegmegmun-
káló gépek.

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

(210) M 06 04074 (220) 2006.12.14.
(731) Léta-Coop Kft., Létavértes (HU)
(740) dr. Zseli Miklós ügyvéd, Budapest

(541) OÁZIS
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-

lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(210) M 06 04077 (220) 2006.12.14.
(731) Szilánk Üveg- és Gépipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU); Szilánk 1989 Üveg-
és Gépipari Korlátolt Felelõsségû Társaság, Szeged (HU)

(740) dr. Görög Judit jogtanácsos, Szeged

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; táblaüveg, síküveg
építkezési célokra.

(210) M 06 04078 (220) 2006.12.14.
(731) Szilánk Üveg- és Gépipari Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU); Szilánk 1989 Üveg-
és Gépipari Korlátolt Felelõsségû Társaság, Szeged (HU)

(740) dr. Görög Judit jogtanácsos, Szeged

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; táblaüveg, síküveg
építkezési célokra.

(210) M 06 04080 (220) 2006.12.14.
(731) Starter Akkumulátorgyár Kft., Eger (HU)

(546)

(511) 9 Akkumulátorok.

(210) M 06 04150 (220) 2006.12.20.
(731) SEC Software Technology & Studio Kft., Budapest (HU)
(740) Garainé dr. Colnár Erzsébet, Garai & Colnár Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) WYWdent
(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;
automata elárusítóberendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; számológépek, adatfeldolgozó berende-
zések és számítógépek.

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 részére.

(210) M 06 04152 (220) 2006.12.20.
(731) IRODAHÁZ TAXI BT., Tápiószentmárton (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás.

(210) M 07 00058 (220) 2007.01.10.
(731) Adamis Noémi, Üröm (HU)

(541) PRAMON CARD
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, így nap-

tárak; papírszalagok és papírmasnik ajándékcsomagoláshoz;
ajándékcsomagoló papír; üdvözlõlapok; meghívók; összejövete-
leken használt termékek, így asztaldíszek, papírból készült pohár-
alátétek, papírszalvéták, papír asztalterítõk, papírból készült par-
tikellékek, így konfetti, szalvéták, zsúrkendõk, asztalterítõk, név-
címkék, ültetõkártyák, vendégtörölközõk, poháralátétek, asztal-
díszek, partiajándéktasakok, szalagzászlók, öntapadó matricák,
kínálótálak, játék könyvek, zászlók, ajtóra elhelyezhetõ transzpa-
rense,k ültetõkártyák, terítékalátétek; postai levelezõlapok; posz-
terek; irodaszerek, így jegyzettömbök, jegyzetkártyák, jegyzetfü-
zetek, levélpapírok, emlékeztetõk, köszönetnyilvánító jegyzetla-
pok, írólapok, címkék és borítók; 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; nyomdabetûk; klisék.
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(210) M 07 00218 (220) 2007.01.24.
(731) Debreczeni József Attila, Tahitótfalu (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes koktél.

33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, alkoholos
gyümölcskivonatok.

(210) M 06 03902 (220) 2006.11.30.
(731) Frontier Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 04091 (220) 2006.12.15.
(731) Seasatin Enterprises Limited, Limassol (CY)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Amerikából származó dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(210) M 07 00065 (220) 2007.01.11.
(731) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 07 00075 (220) 2007.01.12.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.

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

(210) M 07 00407 (220) 2007.02.07.
(731) Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú információk adása, biz-
tosítása, cseréje; nyelvoktatási vizsgáztatás.

(210) M 07 00408 (220) 2007.02.07.
(731) Országos Betétbiztosítási Alap, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 00409 (220) 2007.02.07.
(731) Országos Betétbiztosítási Alap, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 00410 (220) 2007.02.07.
(731) Harbor Ipari Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 07 00444 (220) 2007.02.12.
(731) Hotel Bazilika Kft., Budapest (HU)

(546)
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(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-
lásadás, bár(szolgáltatások), helyfoglalás szállodákban, kávéhá-
zak, motelek, panziók, rendezvényekhez terem kölcsönzése, szál-
láshelyek lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák,
panziók), szállodai szolgáltatások, turistaházak, vendéglátóipar.

(210) M 07 00225 (220) 2007.01.25.
(731) CEPI Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 14 Ezüstbõl, aranyból és nemesacélból készült férfi és nõi kar-
kötõk, nyakláncok, nyakékek, medálok, gyûrûk, karreifek, fülbe-
valók, brossok, pénzcsipeszek, kulcstartók.

(210) M 07 00227 (220) 2007.01.25.
(731) Negyven Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdész Éva, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; újságok, üdvözlõkártyák, zászlók, zacskók csomago-
lásra, tárgymutatók, transzparensek, prospektusok, sablonok,
sokszorosítópapírok, noteszek, nyomtatványok, öntapadó cím-
kék, papíráruk, pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek, ma-
gazinok, naptárak, írószerek, írótollak, dossziék, értesítések, for-
manyomtatványok, födrajzi térképek, grafikai nyomatok, albu-
mok, ceruzák, címkék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, állásközvetítõ irodák, árubemutatás,
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereske-
delmi információs ügynökségek, reklámcélú kiállítások szervezé-
se, közvélemény-kutatás, munkaerõ-toborzás, piackutatás, rek-
lámanyagok terjesztése, reklámozás, szabadtéri hirdetés, reklám-
anyagok publikálása, statisztikai információnyújtás, üzletvezeté-
si konzultáció és tanácsadási szolgáltatások.

41 Nevelés, oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és
kulturális tevékenységek, eszmecserék, élõ elõadások bemutatá-
sa, klubszolgáltatások, konferenciák, könyvkiadás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szórakoztatási tárgyú információk, szö-
vegek kiadása, filmgyártás, könyvkiadás, rádiós szórakoztatás,
show-mûsorok, televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenységek; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; mérnökök szolgáltatásai, akik értékbecslésre, becslés-
re, kutatásra és jelentések készítésére vállalkoznak a tudomány és
a technika területén; tudományos kutatási szolgáltatások gyógyá-
szati célokra, egyéni szükségleteket kielégítõ szolgáltatásokat
nyújtó intézmények tevékenysége, ezek a szolgáltatások maguk-
ban foglalják a társasági kíséret biztosítását, a kozmetikai szalo-
nokat, a fodrászszalonokat, a temetési és hamvasztási szolgáltatá-
sokat.

(210) M 06 03929 (220) 2006.12.04.
(731) Gál Tiborné, Eger (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GRÓF GRASSALKOVICH
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 06 03930 (220) 2006.12.04.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej; tejtermékek.

30 Fagylalt; jégkrém.

(210) M 06 03931 (220) 2006.12.04.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej; tejtermékek.

30 Fagylalt; jégkrém.

(210) M 06 03937 (220) 2006.12.04.
(731) CONGRESS Rendezvényszervezõ Kft., Budakeszi (HU)
(740) dr. Kató Balázs, Kató Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Kiállításszolgáltatás.

(210) M 06 04113 (220) 2006.12.18.
(731) Békési és Fia Bt., Békés (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ,

S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(554)

(511) 33 Pálinkák.
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(210) M 07 00129 (220) 2007.01.17.
(731) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Tejtermékek; különösen tehéntejbõl és juhtejbõl készült saj-
tok és sajtkészítmények, ideértve a krémfehérsajtot és fetasajtot
is; mindezek fûszeres és fûszer nélküli növényi olajban, különö-
sen napraforgó- és olívaolajban; mindezek hõkezelt vagy hõkeze-
lés nélküli formában, üvegben, fémdobozban, kockázva vagy
egészben; túró.

(210) M 07 00131 (220) 2007.01.17.
(731) PIK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(541) PIK-SYS
(511) 9 Szoftverek és hardverek, számítástechnikai berendezések,

elektromos berendezések, biztonsági és oktatóberendezések és
felszerelések.
35 Ügyviteli szolgáltatások.
42 Szoftver, hardver kis- és nagykereskedelem, informatikai
tanácsadás; hardver- és szoftverfejlesztés és -tervezés; számítás-
technikai elemzõ és kutató szolgáltatások.

(210) M 07 00312 (220) 2007.01.31.
(731) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 6 Fémszekrények.

(210) M 07 00313 (220) 2007.01.31.
(731) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 9 Elektromos szerelvénycsalád, kapcsolók és dugaljak.

(210) M 07 00319 (220) 2007.01.31.
(731) CégMátrix Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
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 00015 (220) 2007.01.04.
(731) Maurer László, Veszprém (HU)

(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.

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

(210) M 07 00450 (220) 2007.02.12.
(731) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) B & H
(511) 34 Dohány feldolgozott illetve feldolgozatlan formában; ciga-

rettadohány, pipadohány, kézi sodrású cigarettához való dohány,
rágódohány; svéd dohány (snus); cigaretták, szivarok, szivarkák;
dohányzáshoz való anyagok, amelyek önmagukban vagy do-
hánnyal keverve kerülnek értékesítésre, és nem orvosi vagy gyó-
gyászati célokat szolgálnak; tubák; árucikkek dohányzók számá-
ra; cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.

(210) M 07 00451 (220) 2007.02.08.
(731) Varga József Attila, Cegléd (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 00452 (220) 2007.02.12.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok;
fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek; készít-
mények kártevõk pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 07 00453 (220) 2007.02.12.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok;
fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek; készít-
mények kártevõk pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 06 04171 (220) 2006.12.21.
(731) MERCO Kft., Debrecen (HU)

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

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes
gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkohol-
mentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes;
eszenciák italok elõállításához; földimogyoró-tej (alkoholsze-
gény ital); gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alko-
holmentes); izotóniás italok; készítmények italok elõállításához;
készítmények likõrök elõállításához; limonádék; lítiumos vizek;
malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej (ital).
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(210) M 06 04125 (220) 2006.12.19.
(731) Pankovits Róbert, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) TELEBENDÕ
(511) 43 Vendéglátási (élelmezés) szolgáltatások, ideiglenes szállás-

adás.

(210) M 06 04126 (220) 2006.12.19.
(731) Csényi Katalin Zsófia, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Meteorit Csoport
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára);
hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállí-
tások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szerve-
zése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós
reklámozás; reklámozás; reklámügynökségek, hirdetõügynöksé-
gek; televíziós reklámozás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; digitális képfelvételezés; feliratozás (filmeké);
filmgyártás; filmstúdiók; hangstúdiók (szolgáltatásai); rádió- és
televízióprogramok készítése; show-mûsorok; szinkronizálás; te-
levíziós szórakoztatás; videofilmgyártás; videoszalagok vágása;
video(szalagra) filmezés; zene-összeállítás.

(210) M 06 04127 (220) 2006.12.19.
(731) WESTGATE LLC., Little Rock, Arkansas (US)
(740) dr. Magyaródi Éva, Magyaródi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MAX Fly Bait
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; légyirtó

készítmények.

(210) M 06 04128 (220) 2006.12.19.
(731) WESTGATE LLC., Little Rock, Arkansas (US)
(740) dr. Magyaródi Éva, Magyaródi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PRI-MIDEX
(511) 5 Fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló ké-

szítmények; rovarirtó szerek; talajfertõtlenítõ készítmények.

(210) M 06 04129 (220) 2007.01.05.
(731) FSG HUNGÁRIA Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 37 Gumiabroncsok vulkanizálása (javítása).

(210) M 06 04130 (220) 2006.12.19.
(731) Ada Print Studió Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 06 04131 (220) 2006.12.19.
(731) Candy Globe Magyarország Import-Export Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, Szabó és Szabó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Sültburgonya-chips; burgonyaszirom.

(210) M 06 04133 (220) 2006.12.19.
(731) Darabos János, Hajdúsámson (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 32 Vizek, ásványvizek, forrásvíz, kezelt víz, elektromosan ke-
zelt víz, szénsavmentes víz, szénsavval dúsított vagy szénsavas
víz, szódavíz, hálózati víz.

(210) M 06 04134 (220) 2006.12.19.
(731) Darabos János, Hajdúsámson (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 32 Vizek, ásványvizek, forrásvíz, kezelt víz, elektromosan ke-
zelt víz, szénsavmentes víz, szénsavval dúsított vagy szénsavas
víz, szódavíz, hálózati víz.

(210) M 07 00249 (220) 2007.01.26.
(731) PepsiCo, Inc. (North Carolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PEPSI CHILL
(511) 32 Ásvány-, szénsavas vizek és más alkoholmentes italok; gyü-

mölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok és más italokhoz hasz-
nált készítmények.

(210) M 07 00156 (220) 2007.01.19.
(731) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

(541) ARANYMETSZÉS
(511) 33 Alkoholos italok, sörök kivételével.

(210) M 07 00222 (220) 2007.01.24.
(731) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) TÖBBET ÉSSZEL, MINT PÉNZZEL
(511) 3 Fehérítõkészítmények és más anyagok mosodai használat-

ra, szövetlágyítók mosodai használatra, öblítõk mosodai haszná-
latra és edényekhez, készítmények textíliák tisztításához, folteltá-
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volító anyagok; keményítõ mosodai használatra; tisztító-, fénye-
sítõ-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok.

(210) M 06 04025 (220) 2006.12.11.
(731) Líra & Lant Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 04036 (220) 2006.12.11.
(731) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

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

(210) M 06 04037 (220) 2006.12.11.
(731) Szíjgyártó János, Debrecen (HU)
(740) dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 06 04038 (220) 2006.12.11.
(731) Konsilo Üzleti és Közszolgálati Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 04040 (220) 2006.12.11.
(731) Konsilo Üzleti és Közszolgálati Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 04043 (220) 2006.12.11.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MINDEN CSEPP SZÁMÍT
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek, és egyéb alkoholmen-

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

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

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

(210) M 06 03958 (220) 2006.12.05.
(731) Gregor Attila, Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék; kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg;
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(210) M 06 03961 (220) 2006.12.05.
(731) AniSol Kft., Budapest (HU)

(541) PAPÍRKUTYA PATIKA
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények (antibiotikumok), fertõtle-

nítõszerek, gyógytápok, tenyésztõi tápok, vitaminok, samponok.

(210) M 06 03963 (220) 2006.12.05.
(731) TAXUS International Kft., Budapest (HU)

(541) Ragadozó ösztön
(511) 9 Elektronikus közlemények (letölthetõ); hangfelvétel-hor-

dozók; szoftverek (rögzített).

16 Könyvek.

41 Oktatás; könyvkiadás.

(210) M 07 00454 (220) 2007.02.12.
(731) VT-SOFT Kft., Budapest (HU)

(541) CORSO
(511) 9 Szoftverek.

(210) M 07 00455 (220) 2007.02.12.
(731) Zlatá Studna s.r.o., Siroke (SK)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 07 00486 (220) 2007.02.14.
(731) Nevada 2000 Zrt., Budapest (HU)
(740) Varga Dóra, Brazil Kft., Budapest
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(546)

(511) 41 Játékkaszinó (szolgáltatásai), játéktermi szolgáltatások
nyújtása, online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból),
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok, szórakoz-
tatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(210) M 06 03964 (220) 2006.12.05.
(731) Kvadrát 97 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.

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

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

(210) M 07 00153 (220) 2007.01.19.
(731) Nagy Gyula, Budapest (HU)

(546)

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

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

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(210) M 07 00346 (220) 2007.02.02.
(731) BTG Invest Kft., Veszprém (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 00349 (220) 2007.02.02.
(731) Nagykõrösi Tejfeldolgozó Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

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

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

(210) M 07 00350 (220) 2007.02.02.
(731) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB KOKTÉL ALAPCSALÁD
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(210) M 07 00351 (220) 2007.02.02.
(731) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB KOKTÉL 1 ALAPOK ALAPJA
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(210) M 07 00352 (220) 2007.02.02.
(731) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB KOKTÉL 2 ALAPOK ALAPJA
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(210) M 07 00353 (220) 2007.02.02.
(731) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB KOKTÉL 3 ALAPOK ALAPJA
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(210) M 07 00354 (220) 2007.02.02.
(731) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB KOKTÉL ALAPOK ALAPJA
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(210) M 07 00355 (220) 2007.02.02.
(731) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) KOKTÉL ALAP
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(210) M 07 00358 (220) 2007.02.02.
(731) K.A.P. Trade Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Dohánymentes, orvosi célra szolgáló cigaretták.

(210) M 07 00361 (220) 2007.02.02.
(731) REGIO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CORSO
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályba; karácsonyfadíszek.

(210) M 07 00362 (220) 2007.02.02.
(731) REGIO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályba; karácsonyfadíszek.
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(210) M 06 03967 (220) 2006.12.06.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

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

(210) M 07 00018 (220) 2007.01.05.
(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; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt alapanyagok; 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.

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.
45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 07 01068 (220) 2007.03.30.
(731) MAROSPORT Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Völgyesi András, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DRIPEX
(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.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó- és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
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.

(210) M 07 01093 (220) 2007.03.30.
(731) BECK-FINANC Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BECKHÄUSER
(511) 3 Mosásra szolgáló anyagok, tisztítószerek, szappanok, koz-

metikai készítmények, különösen aloétartalmú készítmények.
7 Porszívók, portalanítókészülékek tisztítási célra, gõzzel
tisztító gép, elektromos konyhai gépek, elektromos háztartási
robotgépek, mixerek.
8 Evõeszközök, kések.
10 Gyógyászati készülékek és eszközök, párnák és matracok
gyógyászati használatra, különösen vákuumpárna, masszázspár-
na, masszázsmatrac, masszírozókészülékek, lámpák gyógyászati
használatra, infralámpák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõberendezések, fõzõlapok.
18 Esernyõk, táskák, bõröndök.
21 Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra, edény-
készletek, porcelánok, sütõedények, tálalóedények, fazék.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 07 01094 (220) 2007.03.30.
(731) BECK-FINANC Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 3 Mosásra szolgáló anyagok, tisztítószerek, szappanok, koz-
metikai készítmények, különösen aloétartalmú készítmények.

7 Porszívók, portalanítókészülékek tisztítási célra, gõzzel
tisztító gép, elektromos konyhai gépek, elektromos háztartási
robotgépek, mixerek.

8 Evõeszközök, kések.

10 Gyógyászati készülékek és eszközök, párnák és matracok
gyógyászati használatra, különösen vákuumpárna, masszázspár-
na, masszázsmatrac, masszírozókészülékek, lámpák gyógyászati
használatra, infralámpák.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõberendezések, fõzõlapok.

18 Esernyõk, táskák, bõröndök.

21 Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra, edény-
készletek, porcelánok, sütõedények, tálalóedények, fazék.

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

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

(210) M 07 01527 (220) 2007.04.20.
(731) EST-Invest Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Fintha-Nagy Ádám, Fintha-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Diszkók (szolgáltatásai), klubszolgáltatások (szórakozta-
tás), éjszakai klubok.

43 Bár (szolgáltatás), vendéglátóipari, éttermek.

(210) M 07 01536 (220) 2007.04.20.
(731) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen Mûködõ

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

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

36 Ingatlanügyletek.

(210) M 07 01560 (220) 2007.04.23.
(731) Vasvári Ferenc, Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Horgászbotok, horgászcsalétkek, horgászfelszerelések,
horgászorsók, horgászzsinórok, horgok, kampók.

(210) M 07 01562 (220) 2007.04.23.
(731) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, ’Hódi’ Ügyvédi Iroda, Budapest 62.

(546)

(511) 2 Festékek.

(210) M 07 01563 (220) 2007.04.23.
(731) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, ’Hódi’ Ügyvédi Iroda, Budapest 62.

(546)

(511) 2 Festékek.

(210) M 07 01564 (220) 2007.04.23.
(731) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, ’Hódi’ Ügyvédi Iroda, Budapest 62.

(546)

(511) 2 Festékek.

(210) M 07 01565 (220) 2007.04.23.
(731) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, Hódi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek.

(210) M 07 01570 (220) 2007.04.23.
(731) Tóth Tamás, Szombathely (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás.

(210) M 07 01571 (220) 2007.04.23.
(731) Kínai Õszi Rózsa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Murányi Tamara ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 00608 (220) 2007.02.21.
(731) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mélykúti Péter jogtanácsos, Budapest
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(546)

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

(210) M 07 00609 (220) 2007.02.21.
(731) Wekerle-major Lovassport és Turisztikai Kft.,

Dánszentmiklós (HU)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 00612 (220) 2007.02.21.
(731) dr. Erhard Scherz, Brannenburg (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) YORN LA FORME
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; borotvák; a fent felsorolt eszközök közül elsõsorban kozme-
tikai, higiéniai és szépségápolási célra használt eszközök.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; kozmetikai, higiéniai és szépségápolási célokra használt esz-
közök; kozmetikai felszerelések; fésûk és szivacsok; kefék (az
ecsetek kivételével), elsõsorban kozmetikai, higiéniai és szépség-
ápolási célokra; takarítóeszközök.

(210) M 07 00614 (220) 2007.02.20.
(731) Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Osaka (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Síkképernyõs televíziós készülékek lapos plazma- vagy fo-
lyadékkristályos képmegjelenítõvel; videokazetta-felvevõk és
-lejátszók; digitális videolemez-felvevõk és -lejátszók; digitális
hanglemezfelvevõk és -lejátszók; síkképernyõs televíziós készü-
lékek lapos plazma- vagy folyadékkristályos képmegjelenítõvel
felszerelve, beépített videokazetta-felvevõvel és l-ejátszóval, di-
gitális videolemez-felvevõvel és -lejátszóval vagy digitális hang-
lemezfelvevõvel és -lejátszóval; hangszórórendszerek; televízió-
hoz használt távirányító berendezések.

(210) M 07 00615 (220) 2007.02.20.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

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

(210) M 07 00717 (220) 2007.03.05.
(731) NI HAO Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 00720 (220) 2007.03.05.
(731) Johanna Kft., Lajosmizse (HU)

(541) GUSTO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 00722 (220) 2007.03.05.
(731) Kollár Péter András, Budapest (HU)
(740) dr. Kollár László, Kollár és Társa Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

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

(210) M 07 00726 (220) 2007.03.05.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
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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).

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 00517 (220) 2007.02.15.
(731) Kis-Guczi Péter, Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; köny-
vek, idõszakos kiadványok, publikációk, naptárak, könyvköté-
szeti anyagok; fényképek; folyóiratok; grafikus ábrázolások; hir-
detõtáblák papírból vagy kartonból; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék; hírlevelek; képek; képregények; kéziköny-
vek; könyvek; levelezõlapok; magazinok, revük; matricák, lehú-
zóképek; naptárak, naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák; no-
teszek; nyomtatványok; palackalátétek (papírból); palackcsoma-
goló anyagok (kartonból vagy papírból); palackokhoz csomago-
lóanyagok (kartonból vagy papírból); papírtörülközök; papír-
zsebkendõk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; port-
rék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; szalvé-
ták; toalettkendõk (papírból); toll- és ceruzatartók (asztali); tollak
(irodai cikkek); tolltartók; töltõtollak; újságok; öntapadó címkék
(papíripari); öntapadós szalagok papíripari vagy háztartási hasz-
nálatra; üdvözlõlapok/kártyák.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, információk számítógépes adatbázisba
való rendezése, szerkesztése, online hirdetési oldalak, hirdetések,
hirdetési anyagok terjesztése, kereskedelmi információk; eladási
propaganda; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely köl-
csönzése; hirdetési oldalak készítése; közlemények átírása; online
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete
távközlési médiumban; réklámszövegek publikálása; reklámügy-
nökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás üz-
letvezetéshez; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldol-
gozás; televíziós reklámozás.

38 Telekommunikációs szolgáltatások, rádiószolgáltatások,
komputerrendszerek közötti kommunikációk; üzenetek komputer
segítségével való továbbítása, információ és ábrázolás, üzenetto-
vábbítás, távíró szolgáltatások, vezetékes szolgáltatások; elektro-
nikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektro-
nikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálóhoz; kábeltelevíziós mûsorszórás; rádió-
adás; televíziós mûsorszórás.

(210) M 07 01441 (220) 2007.04.19.
(731) RoDex Aqua Bt., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 5 Macskák külsõ élõsködõi elleni készítmények.

(210) M 07 01585 (220) 2007.04.24.
(731) Kispéter László, Deszk (HU)

(546)

(511) 32 Egyéb alkoholmentes italok.

(210) M 07 01586 (220) 2007.04.24.
(731) Kispéter László, Deszk (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
célokra.

30 Kávépótló szerek; kávé, tea.

32 Egyéb alkoholmentes italok.

(210) M 07 01587 (220) 2007.04.24.
(731) Fuling Kft., Budapest (HU)

(541) Maggie Bridal
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 07 01589 (220) 2007.04.24.
(731) Partner Kenõanyag Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Tisztításra használt vegyi termékek, zsírtalanító készítmé-
nyek, fagyálló, ablakmosók, szilikonos termékek.

4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, vízlágyító anyagok.

9 Akkumulátorok és ehhez kapcsolódó egyéb termékek.

(210) M 07 01601 (220) 2007.04.25.
(731) Deumax Kft., Érd (HU)

(546)

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

(210) M 07 01602 (220) 2007.04.25.
(731) Profil Training Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása, eszmecserék; kollokviumok szervezé-
se és lebonyolítása, gyakorlati képzés (szemléltetés), klubszolgál-
tatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és
lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyv-
kiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, leve-
lezõ tanfolyamok; oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási
vizsgáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk, óvodák
(nevelés), pályaválasztási tanácsadás, szemináriumok rendezése
és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek
kiadása (nem reklámcélú).

(210) M 07 01603 (220) 2007.04.25.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) EVO neo
(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porszívó, nedvesítõ- és

lekötõ vegyületek, fûtõanyagok – beleértve a motorbenzineket
is –, világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsesek.

(210) M 07 01604 (220) 2007.04.25.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) 95neo
(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porszívó, nedvesítõ- és

lekötõ vegyületek, fûtõanyagok – beleértve a motorbenzineket
is –, világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsesek.

(210) M 07 01625 (220) 2007.04.27.
(731) Cu-Impex Kft., Halásztelek (HU)
(740) Fischer Béla, Diósd

(546)

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 01627 (220) 2007.04.27.
(731) Atkins Club Europ Ltd., Seychelles (SC)
(740) dr. Kalóczy György, Solt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Algakivonatok étkezésre; alginátok táplálkozási célra; alko-
holban tartósított gyümölcsök; almapüré; amerikai mogyoróvaj;
amerikai mogyoró, feldolgozott; angolszalonna; aszalt kókusz-
dió; bab, tartósított; baromfi (nem élõ); borsó, tartósított; bundás
burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeubor-
ka; csigatojások (táplálkozási célra); csontolaj, étkezési; datolya;
dió (feldolgozott); disznóhús; dzsemek; faggyú, étkezési; fa-
gyasztott gyümölcsök; fehérje emberi fogyasztásra; fésûkagyló
(nem élõ); garnélarákok (nem élõ); gomba, tartósított; gyömbér-
dzsem; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya (zselé); gyümölcskon-
zervek; gyümölcsök, fõtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;
gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék (apró); hagyma, tartósított;
hal (nem élõ); hal, tartósított; halból készített ételek; halenyv, zse-
latin táplálkozáshoz; halfilé; halhús emberi fogyasztásra; halkon-
zervek; hentesáruk; heringek; homár (nem élõ); humusz [csicseri-
borsókrém]; hús; hús, tartósított; húskivonatok; húskocsonya;
húskonzervek; húsleves, erõleves; húsleves-koncentrátumok;
húsleveshez táptalajhoz készítmények; joghurt; kagylók, ehetõ
(nem élõ); kagylók (nem élõ); kakaóvaj; kandírozott (cukrozott)
gyümölcsök; kaviár; kazein táplálkozási használatra; kefir; kó-
kuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír; kolbász; konyha(kerti) növé-
nyek, konzervált; krokett; kukoricaolaj; kumisz (tejital); langusz-
ták (nem élõ); lazac; lekvár; lencse, tartósított; leveskészítmé-
nyek; levesek; madárfészkek, ehetõ; mandula, darált; margarin;
mazsola; máj; májpástétom; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó,
tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga (nem élõ);
pacal; paradicsomlé fõzéshez; paradicsompüré; pálmamagolaj
(élelmezésre); pálmaolaj (táplálkozásra); pektin táplálkozásra;
pikkalilli; rákfélék, keménytestû (nem élõ); rákok, folyami (nem
élõ); repceolaj, étkezési.

(210) M 07 01628 (220) 2007.04.27.
(731) Üdvhadsereg Szabadegyház, Budapest (HU)
(740) dr. Kalóczy György, Solt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

44 Orvosi szolgáltatások.

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

(210) M 07 00553 (220) 2007.02.19.
(731) Bábos Bt., Budapest (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 01095 (220) 2007.03.30.
(731) Puskás Ferencné, Budapest (HU);

Puskás, Anikó, Benidorm/Alicante, c Hamburgo (ES)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PUSKÁS FERENC
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 00531 (220) 2007.02.15.
(731) Sándor György, Budapest (HU)
(740) Király György, Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyászati készítmények; ezen belül különösen diagnosz-
tikai készítmények, terhesség megállapítására szolgáló készítmé-
nyek.

(210) M 07 00779 (220) 2007.03.08.
(731) BBO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

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

(210) M 07 00518 (220) 2007.02.15.
(731) Medgyesi József, Palotás (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra.

29 Étkezési olajok.

(210) M 07 00616 (220) 2007.02.21.
(731) Domokos Gábor, Budapest (HU); Várkonyi Péter, Budaörs (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Dísztárgyak, ékszerek.

28 Játékok, játékszerek.

(210) M 07 00999 (220) 2007.03.27.
(731) Zsidek László, Mogyoród (HU)
(740) dr. Szalmásy Miklós, Szalmásy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

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

(210) M 07 01002 (220) 2007.03.27.
(731) Baár János, Budapest (HU)

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

lásadás.

(210) M 07 01003 (220) 2007.03.27.
(731) Baár János, Budapest (HU)

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

lásadás.

(210) M 07 01006 (220) 2007.03.27.
(731) Real Management Üzemeltetõ Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 01008 (220) 2007.03.27.
(731) Maraton Lapcsoport - Multivízió Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) Veszprémi 7
(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; nyomtatott publikációk; nyomtatványok.

(210) M 07 01015 (220) 2007.03.27.
(731) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(210) M 07 01016 (220) 2007.03.27.
(731) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(210) M 07 01017 (220) 2007.03.27.
(731) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 07 01018 (220) 2007.03.27.
(731) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszer-
vezés.

(210) M 07 01019 (220) 2007.03.27.
(731) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(210) M 07 01021 (220) 2007.03.27.
(731) Hermelin-Skin Kft., Szentes (HU)

(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01023 (220) 2007.03.27.
(731) HP TRONIC Zlin, spol. s.r.o., Zlin (CZ)
(300) 445508 2007.02.16. CZ
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Klasszikus és automata mosógépek, mosogatógépek, facsa-
rógépek, ebbe az osztályba tartozó elektronikus-mechanikus
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konyhai készülékek, különösen élelmiszer-feldolgozásra szolgá-
ló gépek, mint háztartási robotgépek, dagasztók és keverõk, gyú-
rógépek, elektromos kések, szeletelõk és multiszeletelõk, elektro-
mos sapperek (gyümölcs vagy zöldség levének elválasztására
szolgáló készülékek) és gyümölcsfacsarók, elektromos kávédará-
lók, húsdarálók (gép), elektromos aprítógépek élelmiszerekhez,
porszívók és szõnyegtisztítók, elektromos konzervnyitók.

8 Hajsütõ vasak és tartóshullám-készítõ eszközök, nem elekt-
romos konzervnyitók, biztonsági borotvák.

9 Ezen osztályba sorolt elektromos készülékek és mûszerek:
számítástechnika – adatok gyûjtésére, továbbítására, feldolgozá-
sára és tárolására, valamint ezen mûveletek kölcsönös kombináci-
óira szolgáló eszközök, személyi számítógépek, notebookok,
képernyõk, nyomtatók, PC-perifériák és tartozékaik; videorend-
szerek; kapcsoló- és hosszabbítókábelek, irodai berendezések –
telefon- és faxkészülékek, másolók, számológépek; mobiltelefo-
nok és tartozékaik; akkumulátorok; akkumulátortöltõk, energia-
források; fényképezõgépek, mozgóképfelvevõk, memóriakártyá-
kat tartalmazó digitális fényképezõgépek; memóriahordozók,
memóriakártyák, rádiók, DAB vevõket tartalmazó rádiók, rádió-
állomások-küldõk, Hi-Fi rendszerek, melyek a következõket tar-
talmazzák: hangszórók, mikrofonok, fejhallgatók, átalakítók,
erõsítõk; mikrorendszerek; minirendszerek; rádió-magnetofo-
nok; tv-készülékek antennával, mûholdvevõvel, távirányítóval;
hordozható és személyi vevõ- és lejátszókészülékek, elektronikus
ébresztõórák; rádiós ébresztõórák; autórádiók és -hangszórók;
személyi és mobil navigátorok; felvételhordozók hangkazetták,
DVD-hordozók, CD-hordozók; házimozirendszerek és házimozi-
rendszerek egyes alkatrészei; elektronikus játékok; játékkonzolok
tartozékokkal, SAT és DVB-T felvevõk; DVD-vevõk, DVD-fel-
vevõk, MP3-lejátszók, felvevõkészülékek, valamint hang- és
képreprodukció, meteorológiai állomások, babaõrök, tolmácsgé-
pek, adatbázisok, barométerek, hõmérõk, elektromos vasalók, be-
leértve a gõzös vasalókat is, mérlegek, hajvágó gépek, háziállat-
nyíró gépek, epilátorok, hajegyenesítõk, elektronikus készülékek
különösen mobiltelefonok, notebookok, fényképezõgépek és más
ezen osztályba sorolt készülékek tartódobozai és tokjai.

10 Lábmasszírozó gépek.

11 Hûtõgépek, fagyasztók és jégkészítõk, elektromos, gáz- és
kombinált készülékek fõzéshez, sütéshez, zsiradékban sütéshez
és egyéb sütéshez, különösen tûzhelyek, elektromos, gázsütõk és
mikrohullámú sütõk, grillek, rácsok, pirítók, elektromos olajsü-
tõk, serpenyõk és sütõformák, tûzhelyek és fõzõlapok, szilárd tü-
zelõvel mûködõ tûzhelyek, elektromos kávéfõzõk, presszókávé-
gépek, instant forróvíz-adagoló készülékek, elektromos gyorsfor-
ralók, szellõztetõ- és légkondicionáló berendezések, eszközök le-
vegõ-elõkészítésre helyiségekben, úgymint szûrõberendezések,
párásítók és párátlanítók, páraelszívó készülékek, elektromos és
gázos melegítõberendezések, köztük forralók, radiátorok, gáz-
kályhák, elektromos fûtõtestek, infrakályhák és konvektorok,
elektromos és gázos vízmelegítõk, gõzelszívó berendezésekhez
való szûrõk, vízakkumulátorok, bojlerek, hajszárítók, borhûtõk.

16 Papírszûrõk porszívókhoz, papírszûrõk kávéfõzõkhöz.

18 Ezen osztályba sorolt bõr- és textiltáskák, dobozok, tokok.

21 Kis háztartási eszközök és hordozható edények háztartási és
konyhai célokra, kézimalmok, keverõgépek, dagasztók, reszelõk,
lábasok, fazekak, serpenyõk, kannák, kávéfõzéshez és kávézás-
hoz használatos eszközök, fõzéshez használatos grillezõnyársak
és rácsok, elektromos fogkefék.

35 Marketing, piackutatás és -elemzés, üzleti ügyek közvetíté-
se elektronikus berendezések és ezzel kapcsolatos áruk elõállítá-
sa, értékesítése és promóciója területén, konzultáció üzleti szerve-
zési kérdésekben, értékesítési hálózatok kialakítása és mûködte-
tése, kereskedelmi kiállítások és vásárok szervezése.

39 Áru- és termékcsomagolás, csomagküldõ szolgálat, gépjár-
mûvel történõ áruszállítás.

(210) M 07 01024 (220) 2007.03.27.
(731) Tajti-Music Kft., Pellérd (HU)

(546)

(511) 15 Hangszerek.

(210) M 07 01026 (220) 2007.03.27.
(731) J. Uriach y Compania, S.A., Palau-solitá I Plegamans,

Barcelona (ES)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TAMALIS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, különösen allergiás nátha

tüneteinek kezelésére szolgáló antihisztamin-készítmény.

(210) M 07 01027 (220) 2007.03.27.
(731) Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 37 Építkezések és javítások, fõleg állandó épületek építési vál-
lalkozói és fõvállalkozói szolgáltatásai, új épületek felépítése,
épületek felújítása, eredeti állapotba történõ helyreállítása, utak,
hidak, gátak építésével kapcsolatos, valamint az építkezés speciá-
lis területeihez kapcsolódó szolgáltatások, festés, gáz- és vízveze-
ték-szerelés, fûtõrendszerek szerelése és tetõfedés; építkezések
kiegészítõ tevékenységei, építési eszközök és anyagok bérbeadá-
sa, javítási szolgáltatások, többek között a villamosipar, a bútor-
ipar, az asztalosipar, valamint a berendezés- és felszerelésgyártás
területén.

(210) M 07 01028 (220) 2007.03.27.
(731) Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZÁÉV Zrt. AZ ÉPÍTÕ MESTER!
(511) 37 Építkezések és javítások, fõleg állandó épületek építési vál-

lalkozói és fõvállalkozói szolgáltatásai, új épületek felépítése,
épületek felújítása, eredeti állapotba történõ helyreállítása, utak,
hidak, gátak építésével kapcsolatos, valamint az építkezés speciá-
lis területeihez kapcsolódó szolgáltatások, festés, gáz- és vízveze-
ték-szerelés, fûtõrendszerek szerelése és tetõfedés; építkezések
kiegészítõ tevékenységei, építési eszközök és anyagok bérbeadá-
sa, javítási szolgáltatások, többek között a villamosipar, a bútor-
ipar, az asztalosipar, valamint a berendezés- és felszerelésgyártás
területén.

(210) M 07 00696 (220) 2007.03.02.
(731) Credit Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Búzás Tamás jogtanácsos, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 00704 (220) 2007.03.02.
(731) dr. Matuscsák Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 01643 (220) 2007.06.15.
(731) Budapesti Olimpiai Mozgalom közhasznú egyesület,

Budapest (HU)
(740) Szalay-Berzeviczy Attila, Budapest

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

tevékenységek.

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

(210) M 07 01644 (220) 2007.05.02.
(731) Mecseki Erdészeti Zrt., Pécs (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01645 (220) 2007.05.02.
(731) Mecseki Erdészeti Zrt., Pécs (HU)

(541) Láthatatlan Kiállítás
(511) 41 Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

(210) M 07 01646 (220) 2007.05.02.
(731) Mecseki Erdészeti Zrt., Pécs (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01651 (220) 2007.05.02.
(731) Meldtechnik Vagyonvédelmi és Villamossági Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Lívia, Dr. Kulcsár Lívia Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 01653 (220) 2007.05.02.
(731) dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

(210) M 07 01655 (220) 2007.05.02.
(731) dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

(210) M 06 03977 (220) 2006.12.06.
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) GENIUS
(511) 5 Mezõgazdasági használatra szolgáló gyomirtó szerek.

(210) M 07 01474 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej.

(210) M 07 00507 (220) 2007.02.15.
(731) Európai Jia He Kft., Budapest (HU)

(541) TOVTA
(511) 25 Ruházati, lábbeli termékek, kalapáruk.
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(210) M 07 00508 (220) 2007.02.15.
(731) Varga Cseppek Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Erõs Levente ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 1 Diagnosztikai készítmények nem humán, vagy állatgyógyá-
szati használatra; ipari vegyi termék; laboratóriumi analízisekhez
vegyi termék; vegyi reagensek; vegyi termékek tudományos
használatra.

3 Eszenciaolajok; borotválkozás utáni arcszeszek; fertõtlení-
tõszappanok; fogkrémek; gyógyszappanok; hajspray; hajhullá-
mosító készítmény; hajfestékek; illatszerkészítmények; illatsze-
rek; italaromák; kenõcsök kozmetikai használatra; kozmetikai
bõrápoló szerek; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények;
kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai pa-
kolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára;
lemosószerek kozmetikai használatra; mosószerek; napvédõ ter-
mékek; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; pi-
perecikkek; samponok; szappanok; tisztítószerek; virágkivona-
tok; virágokból készített illatszer-alapanyag; zsírok kozmetikai
használatra.

4 Méhviasz.

5 Alkohol, orvosi; bedörzsölõszerek; biológiai készítmények
humángyógyászati célokra; bõrápoló gyógyszerkészítmények;
diagnosztikai készítmények; enzimek gyógyászati használatra;
fogyasztótea orvosi használatra; gyógyhatású hajnövesztõ szerek;
gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszervegyészeti készítmé-
nyek; gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra; herbate-
ák; kenõcsök gyógyászati használatra; korpás fejbõr kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szájápoló szerek gyó-
gyászati használatra; tápanyagadalékok gyógyászati célokra; vi-
taminkészítmények.

10 Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; hajpro-
tézisek.

42 Biológiai kutatás; kozmetikai kutatás.

44 Egészségügyi szolgáltatás; fodrászszalonok; hajbeülteté-
sek; szépségszalonok.

(210) M 07 00512 (220) 2007.02.15.
(731) Handy Furniture Kft., 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.

(210) M 07 00514 (220) 2007.02.15.
(731) Unico-Invest Kft., Veszprém (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; épületek ingatlankezelõinek szolgáltatásai, azaz bérbeadá-
si, értékbecslési vagy finanszírozási szolgáltatások.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; fõleg vállalko-
zók és alvállalkozók által nyújtott építkezéssel vagy meglevõ
építményekkel kapcsolatos szolgáltatásait foglalja magába, vala-
mint olyan személyek vagy szervezetek által nyújtott szolgáltatá-
sokat, akik a tárgyak eredeti állapotának helyreállításával vagy
megóvásával foglalkoznak, anélkül, hogy ezen tárgyak fizikai
vagy kémiai tulajdonságait megváltoztatnák; idetartoznak külö-
nösen: épületek, utak, hidak, gátak vagy távvezetékek építésével
kapcsolatos szolgálatások, valamint az építési területen levõ szak-
ipari vállalkozások, úgymint mázolók, vízvezeték-szerelõk, fû-
tésszerelõk vagy tetõfedõk által nyújtott szolgáltatások; az építési
szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai, úgymint az építési tervek
felügyelete; hajóépítési szolgáltatások; szerszámok vagy építõ-
anyagok kölcsönzésébõl álló szolgáltatások; javítási szolgáltatá-
sok, azaz olyan szolgáltatások, amelyek keretében vállalják, hogy
bármely tárgyat helyrehoznak a használat, károsodás, megromlás
vagy részleges megsemmisülés után (meglévõ építmény vagy
más tárgy helyreállítása, ha az meghibásodott és eredeti állapotát
kell helyrehozni); különféle javítási szolgáltatások, úgymint vil-
lamosság, bútorzatok, eszközök, szerszámok területén; karban-
tartási szolgáltatások egy tárgy eredeti állapotának megóvása
érdekében, anélkül, hogy bármely tulajdonságát megváltoztat-
nák.

(210) M 07 00515 (220) 2007.02.15.
(731) Kecskeméti Krisztina, Kecskemét (HU)
(740) dr. Simon D. Gábor, Budapesti 384. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Lézerek nem gyógyászati használatra.
10 Lézerek gyógyászati használatra.

(210) M 07 01033 (220) 2007.03.28.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) LUMEN
(511) 33 Borok, szeszes italok, alkoholtartalmú italok (a sörök kivé-

telével).

(210) M 07 01035 (220) 2007.03.28.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) DON GRIGIO
(511) 33 Borok, szeszes italok, alkoholtartalmú italok (a sörök kivé-

telével).

(210) M 07 01037 (220) 2007.03.28.
(731) Holmes Place Egészségklub Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marosi András, Marosi, Préda és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

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

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

(210) M 07 01038 (220) 2007.03.28.
(731) Laboratoire Medidom S.A., Genéve (CH)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) NEDAR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, különösen osteoarthritis,

ízületek betegségei, psoriasis és psoriatikus arthritis kezelésére.

(210) M 07 00728 (220) 2007.03.05.
(731) The Clorox Company, Oakland, Kalifornia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi 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.

(210) M 07 01703 (220) 2007.05.08.
(731) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kiszeli Ferenc ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Kulturális tevékenységek (kiadói tevékenység).

43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 07 01709 (220) 2007.05.08.
(731) David Trayford, Budapest (HU)

(541) OKTOGON.INFO
(511) 35 Reklámozás; kerekedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 00762 (220) 2007.03.07.
(731) Újházi Tyúk Kft., Sárvár (HU)
(740) dr. Sors László, Sors Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 00766 (220) 2007.03.07.
(731) Bárczy Környezetvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi termékek kárelhárításra és kármentesítésre, különö-
sen textiljellegû és szórható folyadékfelitató anyagok, ideértve az
általános felitatóanyagokat, olajszelektív felitatóanyagokat és
vegyszerálló felitatóanyagokat; derítõkészítmények; flokkuláló-
szerek; víztisztító szerek; készítmények ipari vizek tisztítására;
olajok leválasztására szolgáló termékek; szintetikus anyagok olaj
abszorbeálására; szûrõanyagok; víztisztító vegyi termékek; ipari
szõnyegek; ágyazatvédõ szõnyegek.

7 Olaj- és zsírleválasztó gépek; szûrõgépek; betétek szûrõgé-
pekhez.

11 Víztisztító berendezések, különösen olaj- és zsírleválasztó
berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízszûrõ berende-
zések, különösen csapadékvíz-olajszûrõk.

17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; mûanyag kármentõ
medencék; szûrõanyagok (félig megmunkált mûanyagok vagy
habok); mûanyagból készült felitatóanyagok és eszközök folya-
dékokhoz, ideértve az ipari szõnyegeket és ágyazatvédõ szõnye-
geket is; mûanyagból készült felitatókészletek folyadékokhoz.

19 Nem fém építõanyagok, különösen nem fém olajleválasztó
akna, ipari szõnyegek; ágyazatvédõ szõnyegek; csatornaelzárók;
léktömítõk.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, különösen a kör-
nyezetvédelem területén, ideértve a kármegelõzést, kárelhárítást,
kármentesítést, víztisztítást, vizek olajmentesítését.

(210) M 07 00790 (220) 2007.03.09.
(731) Szilvási és Fia Étterem Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás.
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(210) M 07 00795 (220) 2007.03.09.
(731) Haladás Marketing Kft., Szombathely (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagból készült termékek.

25 Ruházati cikkek, cipõ, kalapáru.

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

(210) M 07 00796 (220) 2007.03.09.
(731) Raymond Limited, Ratnagiri, Maharashtra (IN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BE
(511) 24 Textíliák és textiláruk, beleértve a ruhaszöveteket és vász-

nakat; poliészter és gyapjú keverékekbõl álló szövet; gyapjúszö-
vet, szövött áru (darabáru); ágy- és asztalterítõk; takarók, ágyta-
karók; krepp; kendõk; ágylepedõk; asztalterítõk és párnahuzatok;
flaneltextilek; szalvéták; zsebkendõk; és más osztályba nem tarto-
zó textíliák.

25 Mindenfajta ruhanemû és ruhák (beleértve, de nem korláto-
zódva az ingekre); nadrágok; ruhák; vadászöltözékek; blézerek;
tartós ruházat; blúzok; köpenyek; fûzõk; kosztümök; pizsamák;
szoknyák; ruhák; prémstólák; köntösök; fejfedõk; harisnyák; zok-
nik; harisnyatartók; nyakkendõk; gyapjú kötöttáru; csokornyak-
kendõ; sálak; mellények; sortok; kabátok; trikók, mezek; hálóin-
gek; overallok; felsõkabátok; poncsók; szárik; vállkendõk; sálak;
kötött kabátok; alsónemûk; alsóruhák; egyenruhák; mellények;
gyerekruhák; csizmák; cipõk vagy papucsok.

(210) M 07 00797 (220) 2007.03.09.
(731) Raymond Limited, Ratnagiri, Maharashtra (IN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PARK AVENUE
(511) 24 Textíliák és textiláruk, beleértve a ruhaszöveteket és vász-

nakat; poliészter és gyapjú keverékekbõl álló szövet; gyapjúszö-
vet, szövöttáru (darabáru); ágy- és asztalterítõk; takarók, ágyta-
karók; krepp; kendõk; ágylepedõk; asztalterítõk és párnahuzatok;
flaneltextilek; szalvéták; zsebkendõk; és más osztályba nem tarto-
zó textíliák.

25 Mindenfajta ruhanemû és ruhák (beleértve, de nem korláto-
zódva az ingekre); nadrágok; ruhák; vadászöltözékek; blézerek;
tartós ruházat; blúzok; köpenyek; fûzõk; kosztümök; pizsamák;
szoknyák; ruhák; prémstólák; köntösök; fejfedõk; harisnyák; zok-
nik; harisnyatartók; nyakkendõk; gyapjú kötöttáru; csokornyak-
kendõ; sálak; mellények; sortok; kabátok; trikók, mezek; hálóin-
gek; overallok; felsõkabátok; poncsók; szárik; vállkendõk; sálak;
kötött kabátok; alsónemûk; alsóruhák; egyenruhák; mellények;
gyerekruhák; csizmák; cipõk vagy papucsok.

(210) M 07 00798 (220) 2007.03.09.
(731) Raymond Limited, Ratnagiri, Maharashtra (IN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MANZONI
(511) 24 Textíliák és textiláruk, beleértve a ruhaszöveteket és vász-

nakat; poliészter és gyapjú keverékekbõl álló szövet; gyapjúszö-
vet, szövött áru (darabáru); ágy- és asztalterítõk; takarók, ágyta-

karók; krepp; kendõk; ágylepedõk; asztalterítõk és párnahuzatok;
flaneltextilek; szalvéták; zsebkendõk; és más osztályba nem tarto-
zó textíliák.

25 Mindenfajta ruhanemû és ruhák (beleértve, de nem korláto-
zódva az ingekre); nadrágok; ruhák; vadászöltözékek; blézerek;
tartós ruházat; blúzok; köpenyek; fûzõk; kosztümök; pizsamák;
szoknyák; ruhák; prém stólák; köntösök; fejfedõk; harisnyák;
zoknik; harisnyatartók; nyakkendõk; gyapjú kötöttáru; csokor-
nyakkendõ; sálak; mellények; sortok; kabátok; trikók, mezek; há-
lóingek; overállok; felsõkabátok; poncsók; szárik; vállkendõk;
sálak; kötött kabátok; alsónemûk; alsóruhák; egyenruhák; mellé-
nyek; gyerekruhák; csizmák; cipõk vagy papucsok.

(210) M 07 00799 (220) 2007.03.09.
(731) N.V. Organon, Oss (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ORADEXON
(511) 5 Orvosságok és gyógyszerészeti termékek emberi használatra.

(210) M 07 00800 (220) 2007.03.09.
(731) ELMA Zrt., Érsekhalma (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Üdítõitalok és gyümölcsdzsúszok.

(210) M 07 00802 (220) 2007.03.09.
(731) Spirits Product International Intellectual Property B.V.,

Strassen (LU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 00803 (220) 2007.03.09.
(731) Spirits Product International Intellectual Property B.V.,

Strassen (LU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(210) M 07 01807 (220) 2007.05.15.
(731) Vermes Sándor, Érd (HU)
(740) dr. Tasnádi Zoltán, Tasnádi Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02793 (220) 2007.08.08.
(731) NEKTÁR Kft., Abaújszántó (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Fagylaltok, jégkrémek.

(210) M 07 02794 (220) 2007.08.08.
(731) NEKTÁR Kft., Abaújszántó (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Fagylaltok, jégkrémek.

(210) M 07 00804 (220) 2007.03.10.
(731) Intercooperation Marketing és Disztribúciós Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Béres István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Borotválkozás utáni arcszeszek; dezodorok személyes hasz-
nálatra; illatszerkészítmények; illatszerek; izzadásgátló pipere-
cikkek; kozmetikai bõrápoló szerek; kozmetikai krémek; kölni-
víz; napvédõ termékek (kozmetikai készítmények a bõr lebarnu-
lására); samponok; virágkivonatok (illatszerek).

5 Egészségügyi kötszerek; elsõsegély gyógyszerdobozok;
géz kötésekhez; ragtapasz; szájápoló szerek gyógyászati haszná-
latra; tyúkszemtapaszok; vitaminkészítmények; égési sérülések
kezelésére szolgáló készítmények.

17 Salakgyapot (szigetelõanyag); szigetelõ fémfóliák; szigete-
lõanyagok; szigetelõk; szigetelõnemez; szigetelõpapír, kátrány-
papír; szigetelõszalagok; szintetikus gumi; vízhatlan tömítések;
öntapadós szalagok orvosi, papíripari vagy háztartási használattól
eltérõ használatra; üveggyapot szigetelési célra; üvegszálak szi-
getelésre; üvegszálból készült szövetek szigetelésre.

19 Ajtók, nem fémbõl; ajtókeretek, ajtótokok nem fémbõl; aj-
tótáblák, kapubéleletek nem fémbõl; belsõ borítólemezek, nem
fémbõl, építési célokra; burkolatok (építés), nem fémbõl; burko-
lólapok építéshez, nem fémbõl; burkolólapok, nem fémbõl; bur-
kolólemezek, nem fémbõl; csapóajtók, nem fémbõl; díszlécek
párkányokhoz, nem fémbõl; faforgácslemez (farostlemez) (épí-

tés); falborítások (építés), nem fémbõl; falborítások, nem fémbõl;
furnér, lemezelt fatábla; gipsz; gipszvakolat; habarcs építési cé-
lokra; kapuk, nem fémbõl; karton építkezési célokra; küszöbök,
nem fémbõl; mennyezetek, nem fémbõl; mûanyag sínek (építõ-
anyagok).

32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcs-
kivonatok; alkoholmentes italok; eszenciák italok elõállításához;
gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóniás
italok; készítmények italok elõállításához; limonádék; sörök;
szénsavas italok; szörpök italokhoz; szörpök limonádéhoz; ter-
mékek ásványvizek elõállításához; termékek szénsavas vizek elõ-
állításához; zöldséglevek.

33 Alkoholos italok; borok; curacao; gin; gyümölcstartalmú al-
koholos italok; likõrök; mentalikõr; rum; szaké; szeszes italok;
vodka; whisky; égetett szeszesitalok.

35 Adóbevallások elkészítése; beszerzõi szolgáltatások (áruk
illetve szolgáltatások beszerzése mások számára); eladási propa-
ganda (mások számára); hirdetési oldalak készítése; import-ex-
port ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezé-
se; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; könyvelés;
piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; rek-
lámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése; árubemutatás;
áruminták terjesztése; üzleti információk; üzletszervezési tanács-
adás.

36 Ingatlankezelés; irodák (ingatlanok) bérlete; pénzügyi
elemzések; vagyonkezelés.

(210) M 07 00806 (220) 2007.03.10.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) JUVENTUS MIX
(511) 9 Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására

szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videoleme-
zek, valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszala-
gok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és egyéb
lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók, napszemüve-
gek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták szá-
mítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 00807 (220) 2007.03.10.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

(210) M 07 00808 (220) 2007.03.10.
(731) Makk Ferenc, Dunasziget (HU)

(541) MTE
(511) 41 Sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezé-

se; szabadidõs szolgáltatások nyújtása.
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(210) M 07 00814 (220) 2007.03.12.
(731) Klub D Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lacsny Márton, Lacsny Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 00817 (220) 2007.03.12.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(541) promoTV
(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-

sa, kereskedelmi adminisztráció végzése, hirdetési tevékenység
és a hirdetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások; kereskedelmi
tanácsadás, film- és videofilm-kereskedelem.
38 Távközlés; nevezetesen digitális televíziószolgáltatás, tele-
víziós mûsorszórás, mûholdas átvitel, szélessávú internetszolgál-
tatás.
41 Nevelés és szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturá-
lis tevékenységek.

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

Budapest (HU)

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

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

Budapest (HU)

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

(210) M 07 00818 (220) 2007.03.12.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa, kereskedelmi adminisztráció.
38 Távközlés, nevezetesen digitálistelevízió-szolgáltatás, tele-
víziós mûsorszórás, mûholdas átvitel, szélessávú internetszolgál-
tatás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 00823 (220) 2007.03.12.
(731) Vitaking Kft., Veszprém (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógynövények,
gyógyteák, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészí-
tõk.

(210) M 07 00824 (220) 2007.03.12.
(731) Bíró Fürdõszoba Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Törõcsik Tamás, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi

Iroda, Szeged

(546)

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

(210) M 07 00825 (220) 2007.03.12.
(731) Éva Ákos István, Siófok (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(210) M 07 00833 (220) 2007.03.12.
(731) DUYVICO Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Elemek.

14 Órák, karórák.

(210) M 07 00834 (220) 2007.03.12.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi NyRt.,

Budapest (HU)

(541) St. Hubertus 33 - A kaland kedvéért!
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök

kivételével).

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

(210) M 07 00835 (220) 2007.03.12.
(731) Cseh János, Etyek (HU)
(740) dr. Bartal Iván, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer

Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, könyvek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.

41 Szakmai képzés, rendezvények, kulturális tevékenységek.

43 Vendéglátási és élelmezési szolgáltatások.

(210) M 07 00837 (220) 2007.03.12.
(731) MediaSmart Hungary Oktatási Közhasznú Társaság,

Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 07 00838 (220) 2007.03.12.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 07 00882 (220) 2007.03.19.
(731) Monex Co. Tanácsadó és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kenõcsök kozmetikai célra, kozmetikai bõrápoló szerek,
kozmetikai pakolások, kozmetikai készítmények fürdõkhöz.

5 Balzsamkészítmények, bedörzsölõszerek, bõrápoló készít-
mények. elixírek, fürdõsók, gyógyhatású hajnövesztõ szerek, vi-
taminkészítmények.

10 Fizikoterápiához, fény- és színterápiához használható, külö-
nösen polarizált fényû készülékek, gyógyászati készülékek és
eszközök, állatgyógyászati eszközök és készülékek.

41 Egészségvédõ klubok, oktatási tárgyú információk, konfe-
rencia szervezése és lebonyolítása.

44 Egészségügyi berendezések kölcsönzése (fényterápiai esz-
közök), fizikoterápiás gyógyítás, szépségszalonok.

(210) M 07 00884 (220) 2007.03.19.
(731) Zee Capital Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(210) M 07 01101 (220) 2007.04.02.
(731) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) WOOD & FOREST
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 01102 (220) 2004.04.30.
(731) BGC Partners, L.P., New York (US)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ,

S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BGC
(511) 9 Mágneses adathordozók, rögzítõlemezek; számológépek,

adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógép-hard-
ver; számítógép-szoftver; számítógépes pénzügyi szoftver; szá-
mítógépes szoftver tõkebefektetési szolgáltatásokhoz, biztonsági
brókerszolgáltatások és pénzeszközök kereskedelme és tranzak-
ciói; számítógépes szoftver pénzügyi kereskedelmi ügyletek kivi-
telezéséhez, bizonylatolási, kliring és átutalási szolgáltatások;
számítógépes szoftver kibocsátási kvótákkal való kereskedelem-
hez; távközlési sávszélességgel és szolgáltatások brókertevé-
kenységével kapcsolatos számítógépes szoftverek; elektronikus
piactér elérésére szolgáló számítógépes szoftver pénzeszközök
kereskedelméhez; számítógépes szoftver pénzügyi információ el-
érésére, beleértve az alábbi területekre vonatkozó információkat:
határidõügyletek, áruk, biztosítások és valuták, pénzeszközök,
brókertevékenység, kereskedelem, befektetések, cégek, pénzpia-
cok és tõzsdei árazás és indexelés; letölthetõ elektronikus kiadvá-
nyok, elektronikus hírlevelek formájában az üzlet, pénzügy és a
befektetések terén; részegységek, illesztések és kiegészítõk az
elõbb említett árukhoz.

36 Biztosítás; pénzügyletek; monetáris ügyletek, ingatlanügy-
letek; banki szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi
elemzés, menedzsment és tanácsadás; tõkebefektetési szolgálta-
tások; pénzügyi brókerszolgáltatások; pénzeszközök tranzakciós
és kereskedelmi tevékenysége; elektronikus piactér biztosítása
pénzeszközök kereskedelméhez; pénzügyi információ nyújtása,
beleértve a határidõs ügyleteket, áruk, biztosítások/fedezetek, va-
luták, pénzeszközök, brókerügylet, kereskedelem, befektetések,
cégek, pénzpiacok, tõzsdei árazás és indexelés; pénzeszközök, fe-
dezetek és áruk cserekereskedelme; pénzeszközök, áruk és fede-
zetek cserekereskedelme, bizonylatolás, kliring és átutalási szol-
gáltatások; kibocsátási kvótákkal való kereskedelemhez, távköz-
lési sávszélességgel és szolgáltatásokkal kapcsolatos brókertevé-
kenység nyújtása, információadás távközlési sávszélesség és
szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatosan; ezen szolgáltatá-
sok feltételeinek megteremtése online számítógép globális háló-
zaton keresztül.

38 Távközlés; számítógépes adatbázisok hozzáférési idejének
lízingje, beleértve azon adatbázisokat, amelyek információt hor-
doznak pénzeszközökre, alkuszok, befektetések, cégek, áruk ke-
reskedelme és pénzpiacok vonatkozásában.

42 Számítógépes szoftvertervezés, -fejlesztés, installálás és se-
gítségnyújtási szolgáltatások.

(210) M 07 01105 (220) 2002.09.30.
(731) Carvajal, S.A., Cali (CO)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)
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(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; könyvek és egyéb kiadványok.

(210) M 07 01109 (220) 2007.04.02.
(731) ING-HOME Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Pozsárkó Istvánné, Pécs

(546)

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

(210) M 07 01113 (220) 2007.04.02.
(731) GAMMA Mûszaki Zártkörû Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AgroMet
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 01115 (220) 2007.04.02.
(731) GAMMA Mûszaki Zártkörû Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AmarWeb
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 01116 (220) 2007.04.02.
(731) GAMMA Mûszaki Zártkörû Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AmarNet
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 01117 (220) 2007.04.02.
(731) GAMMA Mûszaki Zártkörû Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AmarMet
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 00594 (220) 2007.02.21.
(731) Schönherz Kollégiumért Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 00613 (220) 2007.02.19.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, ifj. Szentpéteri Ádám,

Budapest

(541) EZ VAN.SPRITE
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és más alko-

holmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények
és más készítmények italok elõállítására.

(210) M 07 00865 (220) 2007.03.14.
(731) Lovebox Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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; jogi szolgáltatások; biz-
tonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 07 02063 (220) 2007.05.31.
(731) Pick Szeged Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DÉLHÚS-Könnyû Ízek
(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 02080 (220) 2007.06.01.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 02081 (220) 2007.06.01.
(731) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

M1091

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/10

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



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

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

(210) M 07 02082 (220) 2007.06.01.
(731) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

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

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

(210) M 07 02083 (220) 2007.06.01.
(731) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

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

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

(210) M 07 02084 (220) 2007.06.01.
(731) ANDREAS Építõipari Fejlesztõ és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) EASY PLANK
(511) 12 Hidroplánok, légpárnás jármûvek, pontonok, vízi helyvál-

toztató eszközök, vízi közlekedési eszközök, vízi jármûvek,
komphajók, kotróhajók, hajók, csónakok, bárkák, dereglyék,
uszályok, vitorlás hajók, hajótestek tengeri és egyéb hajókhoz, ha-
jóbordák, kenuevezõk, evezõlapátok, evezõvillák, hajócsavarok,
hajócsavarok hajókhoz, farevezõk, kormányevezõk, kormányla-
pátok, hajókormányok, kormányszerkezetek hajókhoz, fedelek
vízi jármûvekhez, hajóablakok, ökörszemablakok, hajókémé-
nyek, árbocok, kürtök jármûvekhez, jármûülések, jármûvek hid-
raulikus hálózatai, szétkapcsoló fogaskerék csónakokhoz, lejtõk
hajóknak.

(210) M 07 02086 (220) 2007.06.01.
(731) Mészáros Gyula, Gödöllõ (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(210) M 07 02088 (220) 2007.06.01.
(731) Bányai Ildikó Inez, Békéscsaba (HU);

Bökõ Károly, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Szilárd, Nagy és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Abrakostarisznyák, aktatáskák, aranyverõ hártyák, belek
hurkafélék készítéséhez, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bor-
dák esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, botszékek, bõr, nyers vagy
félig megmunkált állapotban, bõrdarabok bútorhuzatokhoz, bõr-
fonalak, bõrhevederek, bõrlemezek, bõröndök, kézitáskák, bõ-
röndök, utazóládák (poggyász), bõrpórázok, bõrszelepek, bõrszí-
jak, bõrszíjak katonai felszerelésekhez, bõrszíjak (nyergesáru),

bõrtakarók (szõrme), bútorhuzatok bõrbõl, dobozok bõrbõl vagy
mûbõrbõl, dobozok vulkánfíberbõl, ernyõk, esernyõk, erszények,
nem nemesfémbõl, erszények, pénztárcák, esernyõbehúzó anya-
gok, esernyõnyelek, esernyõfogók, feszítõzablák, fémveretek ló-
szerszámon, fogantyúk bõröndökhöz, fogantyúk esernyõkhöz, fo-
gantyúk sétapálcákhoz, gumirészek kengyelekhez, gyûrûk eser-
nyõkhöz, hátizsákok, hevedertáskák gyermekek hordozására,
irattáskák, aktatáskák, irhák (állatbõrök), lánchálós erszények
(nem nemesfémbõl), levéltárcák, lószerszámok, lószerszám-szí-
jak, lótakarók, lópokrócok, lovaglónyergek, marhabõrök, (mo-
leszkin) bõrutánzat, mûbõr, napernyõk, névjegytartók, kártyatar-
tók, nyakhámok, nyakörvek állatoknak, nyakörvek (kutyáknak),
nyeregfák (nyeregvázak), nyeregpárnák lovagláshoz, nyeregta-
karók lovaknak, nyergesáruk, nyersbõrök, irhák, zablák állatok-
nak (lószerszám), zsákok hegymászóknak, zsákok táborozóknak,
oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák (üresen), pórázok bõrbõl,
rugóburkolatok bõrbõl, ruhatáskák utazáshoz, sétabotok, sétapál-
cák, strandtáskák, szarvasbõr, nem tisztítási célokra, szájkosarak,
szemellenzõk (lószerszámok), szerelvények lószerszámokhoz,
nem nemesfémbõl, szerszámtáskák bõrbõl (üresen), szíjak nyer-
gekhez, takarók állatoknak, táskák (zacskók, tasakok) csomago-
lásra, bõrbõl, térdvédõk lovaknak, turistabotok, utazókészletek
(bõripari cikkek), utazóládák, útitáskák, vadásztáskák, vállszíjak
bõrbõl, vázak esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, állszíjak bõrbõl.

25 Alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsónemûk, alsószok-
nyák, bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei), boák (nyakba-
valók), bodyk (alsóruházat), bõrruházat, bõrszegek, stoplik fut-
ballcipõkhöz, cilinderek, kürtõkalapok, cipõfelsõrészek, cipõk,
cipõsarkak, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, csecsemõkelengyék,
babakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat), csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendõk [ruházat], dupla
sarkok harisnyára, dupla sarkok lábbelikhez, dzsekik, dzsörzék
(ruházat), egyenruhák, facipõk, fátylak (ruhanemûk), fejfedõk
(kalapáruk), fejszalagok [ruházat], felsõkabátok, felöltõk, felsõ-
ruházat, fityulák, futballcipõk, fülvédõk (ruházat), fürdõköpe-
nyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák,
fürdõsapkák, fürdõszandálok, fürdõcipõk, fûzõk, fûzõk (ruházat),
fûzõs bakancsok, fûzõvédõk, gabardin (ruházat), gallérok (ruhá-
zat), harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötõk, harisnya-
tartós csípõfûzõ, harisnyák, hurkolt/kötöttáruk, ingek, ingelõk,
ingblúzok, ing-szatlik, ingvállak, pruszlikok, izzadságfelszívó al-
sónemûk, izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok, jelmezek, kabá-
tok, kalapok, kalapvázak, kamásnik (bokavédõk), kaplik, cipõor-
rok, karék, manipula (egyházi), kemény ingmellek, plasztronok,
kerek papi sapkák, kerékpáros-öltözetek, kesztyûk (ruházat), ke-
zeslábasok (felsõruházat), készruhák, kézelõk (ruházat), kombi-
nék (alsónemûk), kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények
(ruhanemûk), kötöttáruk, lábbeli felsõrészek, lábbelik, lábszárvé-
dõk, kamásnik, levehetõ gallérok, libériák, inasruhák, magas szá-
rú cipõk, magas szárú lábbelik, mantillák (csipke fejkendõk), mat-
rózblúzok, melegítõk, szvetterek, mellények, mellények halá-
szoknak/horgászoknak, melltartók, miseruhák, kazulák, mitrák,
püspöksüvegek, muffok, karmantyúk (ruhanemûk), munkaruhák,
munkaköpenyek, mûbõr ruházat, mûvésznyakkendõk, nadrágok,
nem elektromosan fûtött lábmelegítõk, nõi ruhák, nyakkendõk,
nyaksálak, gallérvédõk, papírruházat, papucsok, parkák (csuklyás
blúzok) partedlik, nem papírból, pelenkák textíliából csecsemõk-
nek, pelerinek, pénztartó övek [ruházat], pizsamák, pólók, prém-
sálak (szõrmék), pulóverek, rámák lábbelikhez, ruhazsebek, ruhá-
zat, ruhanemûk, ruházat gépkocsivezetõknek, sapkák, sálak, sár-
cipõk, síbakancsok, sícipõk, spárgatalpú vászonlábbelik, sportci-
põk, sportlábbelik, sporttrikók, strandlábbelik, strandruhák, sváj-
cisapkák, barettek, szandálok, szárik, szemellenzõk [sapkán],
szoknyák, szõrmebéléses kabátok, szõrmék (ruhanemûk), talpak
lábbelikhez, talpallók (nadrághoz), tarka selyemkendõk (nyaksá-
lak), tartók (nadrághoz, harisnyához), térdnadrágok, térdszala-
gok, harisnyakötõ szalagok, tógák, tornacipõk, tornaruházat, tur-
bánok, ujjatlan kesztyûk, vállkendõk, nagykendõk, vállszalagok,
vízhatlan ruházat, zoknik, zoknitartók, zuhanyzósapkák, öltözé-
kek vízisíeléshez, övek (ruházat).
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(210) M 07 02091 (220) 2007.06.01.
(731) Nintendo Co., Ltd., Kyoto (JP)
(300) 2440973 2006.12.07. GB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) BOY
(511) 9 Játéktermi videojátékgépek, játéktermi videojátékgépekhez

való programok; elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mág-
neslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágnes-
kártyák, ROM-programkazetták, ROM-kazetták, ROM-kártyák
memóriakazetták, memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-
ok és egyéb, játéktermi videojátékgépekhez való programok táro-
lására alkalmas eszközök; egyéb, játéktermi videojátékgépekhez
való alkatrészek és tartozékok; videojátékok egyéni felhasználók
számára; programok egyéni felhasználói videojátékokhoz; elekt-
ronikus áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, optikai
mágneslemezek, mágnesszalagok, mágneskátyák, ROM-pro-
garmkazetták, ROM-kazetták, ROM-kártyák, memóriakazetták,
memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, egyéni
felhasználói videojátékok tárolására alkalmas eszközök; vezérlõ-
egységek és joystickek egyéni felhasználói videojátékokhoz;
egyéb alkatrészek és tartozékok egyéni felhasználói videojáté-
kokhoz, programok LCD-kijelzõs hordozható játékkészülékek-
hez; elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek,
optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, ROM-programkazet-
ták, ROM-kazetták, ROM-kártyák, memóriakazetták, memória-
kártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, programok táro-
lására való eszközök LCD kijelzõs hordozható játékkészülékek-
hez; számítógépek; elektronikus áramkörök, optikai lemezek,
mágneslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mág-
neskártyák, ROM-programkazetták, ROM-kazetták, ROM-kár-
tyák, memóriakazetták, memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-
ROM-ok és egyéb, számítógépprogramok tárolására szolgáló esz-
közök; számítógépprogramok; egyéb elektronikus gépek, készü-
lékek és ezek alkatrészei; (üres) elektronikus áramkörök, (üres)
optikai lemezek, (üres) mágneslemezek, (üres) optikai mágnesle-
mezek, (üres) mágnesszalagok, (üres) mágneskártyák, (üres)
ROM-programkazetták, (üres)-ROM kazetták, (üres) ROM-kár-
tyák, (üres) memóriakazetták, (üres) memóriakártyák, (üres)
CD-ROM-ok, (üres) DVD ROM-ok és egyéb üres, tárolásra szol-
gáló eszközök; elektronikus vezetékek és kábelek, mobiltelefo-
nok; mobiltelefonpántok; egyéb mobiltelefon-alkatrészek és -tar-
tozékok; egyéb távközlõ berendezések és készülékek; felvételt
tartalmazó kompaktlemezek; egyéb hanglemezek; elektronikus
áramkörök és CD-ROM-on rözített automatikusan mûködõ prog-
ramok elektronikus hangszerekhez; pénzérmével mûködõ auto-
maták; exponált filmek; exponált diafilmek; felvételt tartalmazó
videolemezek és videoszalagok; elektronikus kiadványok; elekt-
ronikus készülékek és eszközök; elektronikus szórakoztatókészü-
lékek; internethez csatlakoztatható készülékek és ezek rendszerei
analóg és/vagy digitális képjelek és/vagy analóg és/vagy digitális
hangjelek és/vagy adat rögzítésére, átvitelére, feldolgozására
és/vagy reprodukálására; készülékek és ezek rendszerei analóg
és/vagy digitális képjelek és/vagy analóg és/vagy digitális hangje-
lek és/vagy adat rögzítésére, továbbítására, feldolgozására
és/vagy reprodukálására; autórádiók és audiovizuális vevõkészü-
lékek; képkészítõ és/vagy bemutató egységek mozgóképek, álló-
képek, animációk és/vagy multimédia-adatok bemutatására
és/vagy megnézésére, elektronikus szórakoztatásra; képszerkesz-
tõ készülékek, videokamerák, CD-lejátszók, digitális fényképe-
zõgépek, képernyõk/kijelzõk, DVD-lejátszók, DVD-meghajtók,
televíziókészülékek képcsõvel vagy plazmaképernyõvel vagy
LCD-képernyõvel, merevlemezes digitális hang- és képrögzítõk;
hi-fi berendezések, mobiltelefonok és kábeltelefonok, monitorok,
projektorok, kazettás magnetofonos, illetve CD-lejátszós vagy
análküli rádiók, digitális televíziózáshoz való egységek („set-top
box”), órás rádiók és videomagnók; elektronikus vagy digitális
zene, rádió- és adatjelek rögzítésére, továbbítására és reproduká-
lására szolgáló készülékek; szalag, lemez, vagy sima mágneses,

elektronikus (különösen félvezetõ memóriák), digitális és/vagy
optikai adatok számára szolgáló közegek; hanglejátszó készülé-
kek, üzenetrögzítõk, diktafonok, fejhallgatók, fülhallgatók dikta-
fonokhoz szkennerek és faxberendezések, valamint a felsoroltak-
hoz való alkatrészek; számítógépek játékokhoz, számítógép-al-
katrészek és -perifériák, személyi számítógépek, notebookok,
adatfeldolgozó berendezések, hardver és szoftver; videojátékok
televíziókészülékekkel, notebookkal vagy számítógéppel való
használatra, beleértve a szoftvert is; játékkonzolok; elektronikus
játékszerek.

16 Csereberekártyák; folyóiratok; egyéb nyomdatermékek; pa-
pírszalagok; papírzászlók; poggyászcímkék; lottószelvények
(nem játék); festmények és kalligráfok; fényképek; fényképészeti
állványok; irodaszerek és iskolaszerek; csiriz és egyéb ragasztó-
anyagok irodai és háztartási célokra; elektromos ceruzafaragók.

28 Hordozható LCD-kijelzõs játékok; váltakozó áramú adapte-
rek hordozható, LCD-kijelzõs játékokhoz; hordozható, LCD-ki-
jelzõs játékokhoz való alkatrészek és tartozékok; játékkártyák;
kártyajátékok és ezek tartozékai; egyéb játékszerek; kártyajáté-
kok és ezek tartozékai; játékgépek és játékkészülékek; játékgépek
és készülékek vidámparkokba (kivéve játéktermi videojátékgé-
pekhez); babák; Go játékok; japán sakkjáték (Shogi játék); japán
kártyajáték (Utagaruta); kockajáték; japán kockajáték (Sugoro-
ku); kockajátékokhoz való poharak; „Diamond” játék; sakkjáté-
kok; dámajátékok (dámajátékkészletek); bûvészjátékok; domi-
nók; japán játékkártya (Hanafuda); mahjong játék; biliárdfelsze-
relés; játékok háziállatok számára.

41 Online (számítógép-hálózatról mûködõ) játékok; internetes
játékok; játékszolgáltatás felhasználói videojáték-készülékek
kommunikációján keresztül; hordozható, játékszolgáltatás LCD-
kijelzõs játékok kommunikációján keresztül; játékszolgáltatás já-
téktermi videojátékgépekhez kommunikációján keresztül; fel-
használói videojátékokhoz (nem letölthetõ) programok szolgálta-
tása vezeték nélkül kommunkáción keresztül; hordozható játék-
készülékekhez (nem letölthetõ) programok szolgáltatása vezeték
nélkül kommunikáción keresztül; (nem letölthetõ) programok
szolgáltatása játéktermi videojátékgépekhez vezeték nélkül kom-
munikáción keresztül; (nem letölthetõ) számítógépprogramok
szolgáltatása vezeték nélkül kommunikáción keresztül; szórako-
zás; szórakoztatás; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás; ki-
kapcsolódásra vonatkozó tájékoztatás; szórakoztatói szolgáltatá-
sok; szerencsejáték; játéktermek szolgáltatásai; (nem letölthetõ)
hang- és képszolgáltatás felhasználói videojáték-készülék kom-
munikációján keresztül; (nem letölthetõ) hang- és képszolgáltatás
hordozható, LCD-kijelzõs játékkészülékek kommunikációján ke-
resztül; (nem letölthetõ) hang- és képszolgáltatás játéktermi vi-
deojátékgépekhez kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ)
programok szolgáltatása felhasználói videojáték-készülékek
kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgál-
tatása hordozható, LCD-kijelzõs játékkészülékek kommunikáci-
óján keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgáltatása játékter-
mi videojátékgépek kommunikációján keresztül; videojátékkal
kapcsolatos események szervezése, menedzselése, illetve lebo-
nyolítása; videojáték-szoftverek bérbeadása; szoftver bérbeadása
hordozható játékgépekhez; digitális képekkel kapcsolatos szol-
gáltatások; (oktató vagy szórakoztató) vetélkedõk megszervezé-
se; (szórakozással, illetve oktatással kapcsolatos) klubok szolgál-
tatásai; (nem letölthetõ) online elektronikus kiadványok; elektro-
nikus kiadványszerkesztés ; vidámparkok szolgáltatásai; szeren-
csejáték-kaszinók szolgáltatásai.

(210) M 07 00907 (220) 2007.03.20.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.
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(210) M 07 00908 (220) 2007.03.20.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.

(210) M 07 00909 (220) 2007.03.20.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.

(210) M 07 00910 (220) 2007.03.20.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.

(210) M 07 00911 (220) 2007.03.20.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.

(210) M 07 01166 (220) 2007.04.05.
(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 01167 (220) 2007.04.04.
(731) LÁNCHÍD RÁDIÓ Mûsorszolgáltató 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 01168 (220) 2007.04.05.
(731) Tóth Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 01173 (220) 2007.04.05.
(731) Merland Expressz Logistics Services Fuvarozási,

Raktározási Kft., Sülysáp (HU)
(740) dr. Heinzelmann Virág, Heinzelmann és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; postaküldemények továbbítása; áruszállítás; levélben meg-
rendelt; napilapok terjesztése; ügynökség szállítmányozással
kapcsolatban; szállítási szolgáltatások; teher(áru)szállítás; szállít-
mányozás; áruk raktározása; õrzött értékszállítás; kamionos szál-
lítás; jégtörõ szolgáltatások; információnyújtás tárolással kapcso-
latban, információ szállítással kapcsolatban; termékek csomago-
lása; csomagküldemények elosztása; raktározás, tárolás; hajózási
szolgáltatások; szállítási ügynökség; folyami szállítás; gépkocsi-
val történõ szállítás; gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbítására);
hulladékok szállítása és tárolása; jármûvek kölcsönzése; légi szál-
lítás; raktárbérlet; segélyakcióban való részvétel szállítással; sze-
mélyszállítás; taxiszolgáltatás; teheráruk kirakása; tengeri szállí-
tás; utasszállítás; vasúti szállítás; vízi jármûvel történõ szállítás;
vízi utazások szervezése; vontatás; áruk csomagolása.

(210) M 07 01174 (220) 2007.04.05.
(731) Sanaplus Kft., Jánossomorja (HU)

(541) Energydex
(511) 5 Szõlõcukor, vitaminkészítmények.

30 Glükóz étkezési használatra; cukorkaáruk; pasztillák.
32 Készítmények italok elõállításához; porok italokhoz; pasz-
tillák italokhoz.

(210) M 07 01176 (220) 2007.04.05.
(731) Artwork Photo Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Harmath Luca, Kócsó és Társa 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
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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.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 01178 (220) 2007.04.05.
(731) Tianjin Tianshi Group Co., Ltd., Tianjin New Tech Industrial

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

Budapest

(546)

(511) 3 Mosószappanok, mosószerek, tisztítószerek, cipõkrém,
fém-karbid (csiszolószerek), illóolajok, kozmetikumok, fogkré-
mek, illatosított fa, kozmetikumok állatok számára.
5 Vitaminkészítmények, oxigénfürdõk, fertõtlenítõszerek
egészségügyi használatra, kontaktlencse-folyadékok, tápanyagok
mikroorganizmusok számára, bébiételek, légfrissítõ készítmé-
nyek, kutyalemosó szerek, rovarriasztó füstölõk, kendõk gyógy-
szeres lemosószerekkel átitatva, fogászati lakkok.
29 Állati velõ táplálkozási célra, algakivonatok étkezésre, rák-
félék (nem élõ keménytestûek), zöldségkonzervek, virágporké-
szítmények (élelmiszer), szárított virágok étkezés céljára, szárí-
tott zöldségek, tojásfehérje, tejtermékek, étkezési olaj, zöldségsa-
láták, étkezési zselék, feldolgozott dió, szárított gomba étkezési
célra, albumin étkezésre.
30 Kávé-, teaalapú italok, természetes édesítõszerek, bonbo-
nok (cukorkák), méhészeti termék (propolisz) emberi fogyasztás-
ra, zabalapú ételek, szusi, dara emberi táplálkozásra, tészták
(liszttartalmú ételek), pattogatott kukorica, szójaliszt, keményítõ-
tartalmú termékek ételekhez, jégkrém, fõzõsó, szójaszósz, étel-
ízesítõ (fûszer), élesztõ, eszenciák élelmiszerekhez (kivéve az
étereszenciákat és az illóolajokat), tejszínhabot keményítõ termékek.

(210) M 07 01180 (220) 2007.04.05.
(731) Intero-Mode Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01181 (220) 2007.04.06.
(731) Vltava-Labe-Press, a.s., Ceské Budejovice (CZ)
(740) dr. Jókay István, Dr. Jókay István 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; folyóiratok; képek; képregények; kézikönyvek; köny-
vecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük; (idõszaki lapok);
acéltollak; albumok; almanachok; asztalnemûk papírból; asztal-
terítõk papírból; atlaszok; betûk acélból; bélyegzõk (pecsétek);
bélyegzõtartók; blokkok (papíráruk); borítékok (papíripari); bro-
súrák, vékony fûzött könyvek; ceruzahegyezõ gépek; ceruzahe-
gyezõk; ceruzatoldók; ceruzahosszabbítók; ceruzák; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címkék nem szövetbõl; csekkfüzettar-
tók; csipeszes írótáblák; csomagolópapír; daloskönyvek; diagra-
mok; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papíripari);
egészségügyi papír; ezüstpapír; fatartalmú papír; fedelek, köté-
sek, borítók (papíráruk); fényképtartók; formanyomtatványok,
ûrlapok; földrajzi térképek; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai
reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetõtáblák papírból vagy
kartonból; hírlevelek; iratgyûjtõk, dossziék; íróeszközök; írógép-
szalagok; írókészletek (papíráru); írómappák; írószerek; írótol-
lak; iskolaszerek (papírból); ívek (papíráruk); karton; kartoték-
kartonok (papíráruk); katalógusok; kártyák; könyvjelzõk; könyv-
kötések; könyvkötészeti cikkek; levelezõlapok; levélpapír; litog-
ráfiák; matricák; lehúzóképek; másolópapír (papíráru); metsze-
tek; naplófõkönyvek, fõkönyvek; naptárak; naptárak letéphetõ la-
pokkal, efemeridák; noteszok; nyomtatott órarendek, menetren-
dek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; palackalátétek (pa-
pírból); palackcsomagoló anyagok (kartonból vagy papírból); pa-
lackokhoz csomagolóanyagok (kartonból vagy papírból); papír;
papír rádiótáviratokhoz; papíráruk; papírcsíkok fiókokba (illato-
sítva vagy anélkül); papírcsokrok (papíráru); papírtartó dobozok
(irodai cikkek); papírvágó kések (irodai cikkek); papír zsebken-
dõk; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy karton-
ból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok;
radírgumik; sablonok (papíráruk); sokszorosítópapírok; sörös-
korsó-alátétek; szalvéták, papírból; szénceruzák; szûrõanyagok
(papír); szûrõpapír; táblabemutató eszközök, nem elektromos;
tálalátétek; tányéralátétek (papírból); tárgymutatók; repertóriu-
mok; tervrajzok; toll- és ceruzatartók (asztali); tollak (irodai
cikkek); töltõceruzák, csavarirónok; töltõtollak; transzparensek
(papíráruk); újságok; világító papír; zászlók (papírból); zenélõ
üdvözlõlapok; zsírpapír, viaszpapír; építészeti makettek; értéke-
sítések (papíráruk); öntapadó címkék (papíripari); üdvözlõlapok,
kártyák.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára);
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hir-
detési oldalak készítése; online hirdetõi tevékenység számítógé-
pes hálózaton; reklámozás; statisztikai információnyújtás; sza-
badtéri hirdetés; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem ér-
hetõ személyeknek); üzleti információk; adatgyûjtés kereskedel-
mi ügyletekrõl; adatkutatás számítógépfájlokban (mások számá-
ra); becslés kereskedelmi ügyletekben; gazdasági elõrejelzések;
import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereske-
delmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; kon-
zultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat; közvéle-
mény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manö-
ken/modell szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból; mun-
kaerõ-toborzás; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámo-
zás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtat-
ványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; rek-
lámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámszövegek publiká-
lása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; se-
gítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; se-
gítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számítógépes
nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; szöveg-
feldolgozás; televíziós reklámozás; újság-elõfizetések intézése
(mások számára); árubemutatás; áruminták terjesztése; önkölt-
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ségelemzés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletveze-
tési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxok továbbítása;
hírügynökségek; hozzáférés biztosítása számítógépes világháló-
hoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós
mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján; mûholdas át-
vitel; rádióadás; távirati összeköttetések; táviratok küldése; táv-
iratok továbbítása; távkonferencia-szolgáltatások; távközlési be-
szélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kap-
csolat létesítése számítógépes világhálóval; telefon-összekötteté-
sek; telefonszolgáltatások; televíziós mûsorszórás; telexszolgál-
tatások; tudakozók; információs szolgáltatások (rádió, telefon
vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; napilapok terjesztése; elektronikus úton rögzített adatok vagy
dokumentumok tárolása; levélben megrendelt áruk szállítása;
postaküldemények továbbítása; raktározás, tárolás; tengeri ügy-
nökség; termékek csomagolása; áruk csomagolása; áruszállítás;
ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; könyvkiadás; elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; esz-
mecserék; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; oktatás; ok-
tatási tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus publikáci-
ók (nem letölthetõk); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú infor-
mációk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); versenyek szerve-
zése (oktatás vagy szórakoztatás).

(210) M 07 01182 (220) 2007.04.06.
(731) SIVAN Limited, Auckland (NZ)
(740) dr. Pongrácz Krisztina, Dr. Pongrácz Krisztina Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Bõrruházat; cipõk; dzsekik; fejfedõk (ruházat); felsõkabá-
tok, felöltõk; felsõruházat; ingek; kabátok; kesztyûk (ruházat);
lábbelik; nadrágok; pólók; pulóverek; ruházat gépkocsivezetõk-
nek; sapkák.

(210) M 07 01183 (220) 2007.04.06.
(731) Tarnóczi Zoltán, Eger (HU)

(541) százrejtekû
(511) 33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok, alkoholos eszenciák,

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

(210) M 07 01186 (220) 2007.04.06.
(731) Lasebó Bt., Visegrád (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, nem fémbõl készült merev építési
csövek, aszfalt, szurok és bitumen, nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek, emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 07 01188 (220) 2007.04.06.
(731) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett

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

Budapest

(541) LILAC BREEZE
(511) 3 Folyékony tisztítószerek.

(210) M 07 01192 (220) 2007.04.08.
(731) Horváthné Molnár Györgyi, Cece (HU)

(546)

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

(210) M 07 01194 (220) 2007.04.10.
(731) Benner Miklós, Mogyoród (HU)

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

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

(210) M 07 00554 (220) 2007.02.19.
(731) FLORIN Vegyipari Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(541) BRADOCLEAN
(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).

(210) M 07 00555 (220) 2007.02.19.
(731) FLORIN Vegyipari Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(541) BRADODERM
(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).

(210) M 07 00556 (220) 2007.02.19.
(731) FLORIN Vegyipari Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(541) BRADOMED
(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;
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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 00565 (220) 2007.02.20.
(731) Netfórum Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

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

(541) Forum Soft
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 00567 (220) 2007.02.20.
(731) Netfórum Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

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

(541) Forum Holding
(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 00572 (220) 2007.02.20.
(731) Fulker H+F Kft., Szolnok (HU)

(546)

(511) 8 Evõeszközök.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

(210) M 07 00912 (220) 2007.03.20.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.

(210) M 07 00913 (220) 2007.03.20.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

35 Reklámozás.

(210) M 07 00914 (220) 2007.03.20.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) BOON Top 100
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 00921 (220) 2007.03.20.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) HAON Top 100
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 00922 (220) 2007.03.20.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) SZON Top 100
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 00923 (220) 2007.03.20.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) MON Top 100
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 00925 (220) 2007.03.20.
(731) EGERVIN Borgazdasági Zrt., Eger (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 00926 (220) 2007.03.20.
(731) EGERVIN Borgazdasági Zrt., Eger (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 00933 (220) 2007.03.21.
(731) My-Box Menedzsment Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Deteky Gábor, Deteky 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;
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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.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

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

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

(210) M 07 01145 (220) 2007.04.04.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 01150 (220) 2007.04.27.
(731) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyomirtó szerek (herbicid).

(210) M 07 01151 (220) 2007.04.04.
(731) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(546)

(511) 35 Adatbázis-készítés; adatbázis-feldolgozás; térségfejlesztési
stratégia és programok kidolgozása; projektmenedzselés; partner-
ségépítés; érdekképviselet; szaktanácsadás; közösségfejlesztés;
térségmarketing; ismeretterjesztés; információáramlás szervezése.

(210) M 07 01152 (220) 2007.04.04.
(731) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(546)

(511) 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy
nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú in-
formációk; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; versenyek szerve-
zése.

(210) M 07 01200 (220) 2007.04.11.
(731) BOCHEMIE s.r.o., Bohumin (CZ)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DEZOSEPT
(511) 1 Vegyi termékek ipari, mezõgazdasági és tudományos célokra.

3 Készítmények mosás és fehérítés céljára, valamint a mosni-
való tisztítására.

5 Fertõtlenítõszerek.

(210) M 07 01202 (220) 2007.04.11.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) „MARLBORO. A DOHÁNYZÁS ÉLMÉNYE”
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

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

(210) M 07 01204 (220) 2007.04.12.
(731) Professional Publishing Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Salesprofi
(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.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 01206 (220) 2007.04.12.
(731) FANOS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) FANOS
(511) 30 Kávé, kávépótló szerek.

43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(210) M 07 01207 (220) 2007.05.02.
(731) Béflex Grafika Kft., Budapest (HU)

(541) TURBÓPLAKÁT
(511) 16 Grafikai nyomatok.
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(210) M 07 01208 (220) 2007.04.12.
(731) CEMEX S.A.B. de C.V., Monterrey, Nuevo Leon (MX)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, beleértve cementet, betont, habar-
csot, követ, meszet, gipszet, kavicsot, murvát, sódert, parkettákat,
padlóburkoló anyagokat, égetett és nem égetett téglát; burkolóla-
pok, mozaiklapok; nem fémbõl készült merev építési csövek; asz-
falt, szurok és kátrány; nem fémbõl készült hordozható szerkeze-
tek, beleértve modulokat, paneleket, elõre gyártott oszlopokat;
emlékmûvek, szerkezetek nem fémbõl.

(210) M 07 01209 (220) 2007.04.12.
(731) MAXX TRAVEL, Budapest (HU)

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

zés.

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

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 07 01210 (220) 2007.04.12.
(731) AG.-MÉDIA Kft., Debrecen (HU)

(546)

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

(210) M 07 01215 (220) 2007.04.13.
(731) Fit Forma Wellness Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 02705 (220) 2007.07.25.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) Egilok ZOK
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 02706 (220) 2007.07.25.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 07 00672 (220) 2007.02.28.
(731) CE Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörûen mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Vincze Péter, Vincze és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Faktorálási szolgáltatások.

(210) M 07 00679 (220) 2007.02.28.
(731) Patmos Stratégiai Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

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

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

(210) M 07 00990 (220) 2007.03.23.
(731) Colgate-Palmolive Co. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) LADY SPEED STICK 24/7 FRESH & LIGHT
(511) 3 Dezodorok, izzadáscsökkentõ szerek és testpermetek.

(210) M 07 00994 (220) 2007.03.26.
(731) 3D Racing Autósport Egyesület, Máriahalom (HU)

(546)

(511) 12 Terepjáró gépjármû; terepjáró-futómû

(210) M 07 01153 (220) 2007.04.04.
(731) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(546)
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(511) 39 Turistairoda mûködtetése; szálláshelyek kiajánlása; utazá-
sok szervezése.

41 Utazási információk nyújtása; szabadidõs szolgáltatások;
rendezvények szervezése.

43 Rendezvényhez terem kölcsönzése; táborhelyek hasznosítá-
sa; turistaházak.

(210) M 07 01154 (220) 2007.04.04.
(731) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(546)

(511) 16 Üdvözlõlapok, kártyák, árucímkék; zacskók csomagolása;
nyomatok; albumok.

20 Fonott kosarak; képkeretek.

21 Kovácsoltvas bútorok, dísztárgyak; fazekasáruk; festett
üveg; seprû.

24 Szõtt alátétek; hímzett alátétek; szõtt és hímzett asztali fu-
tók, terítõk; ágytakarók.

27 Szõnyegek.

(210) M 07 01155 (220) 2007.04.04.
(731) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(546)

(511) 44 Házi szociális segítségnyújtás; kertmûvelés; közterületek
gondozása.

(210) M 07 01162 (220) 2007.04.04.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) EGYÜTT FINOMABB!
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz, különösen szénsavas üdítõitalok.

(210) M 07 01251 (220) 2007.04.17.
(731) Sonkoly István, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás.

36 Valutaügyek, ingatlanügyek.

42 Belsõépítészet és ehhez kapcsolódó tervezõi, tanácsadási
szolgáltatás.

(210) M 07 01255 (220) 2007.04.17.
(731) Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AUGMENTIN EXTRA
(511) 5 Gyógyszerészeti és orvosi készítmények és anyagok emberi

használatra.

(210) M 07 01258 (220) 2007.04.04.
(731) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(541) Ahol a csend még hallható
(511) 39 Turistairoda mûködtetése; szálláshelyek kiajánlása; utazá-

sok szervezése.

41 Utazási információk nyújtása; szabadidõs szolgáltatások;
rendezvények szervezése.

43 Rendezvényhez terem kölcsönzése; táborhelyek hasznosítá-
sa; turistaházak.

(210) M 07 00956 (220) 2007.03.22.
(731) GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 01379 (220) 2007.04.19.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) HUFBAU HÁZÉPÍTÕK KLUBJA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 01380 (220) 2007.04.19.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) HUFBAU ÉPÍTÕPONT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 01381 (220) 2007.04.19.
(731) REevolutio Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft.,

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

(546)

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

(210) M 07 01383 (220) 2007.04.19.
(731) Vizuálismûvek Reklám és Nyomdaipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

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

(210) M 07 01384 (220) 2007.04.19.
(731) Vizuálismûvek Reklám és Nyomdaipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 07 01414 (220) 2007.04.19.
(731) Kaczor Ferenc, Kispáli (HU)

(541) KACZOR FERI
(511) 41 Szórakoztatás.

(210) M 07 01429 (220) 2007.04.19.
(731) COSMED TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 01431 (220) 2007.04.19.
(731) COSMED TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(541) Dermaflora
(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 00791 (220) 2007.03.09.
(731) Farkas István, Gyõr (HU)
(740) dr. Posta Attila ügyvéd, Gyõr

(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.

(210) M 07 00867 (220) 2007.03.14.
(731) Dunai Attila, Budapest (HU)

(541) FLOW CHAT
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-

daipari termékek, irodai cikkek, tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével), csomagolásra szolgáló mûanyagok.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra, üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

25 Ruházati cikkek, kalapáruk, sapkák.

28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek (amelyek
nem tartoznak más osztályokba).

30 Kávé, tea, kakaó, kávépótló szerek, cukrászsütemények.

32 Sörök; ásványvizek szénsavas italok, egyéb alkoholmentes
italok és gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök.

33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

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

(210) M 07 00960 (220) 2007.03.22.
(731) TIMESCO ZRt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 01007 (220) 2007.03.27.
(731) Maraton Lapcsoport - Multivízió Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszpérm

(541) Veszprémi Hét
(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, nyomtatott publikációk, nyomtatványok.

(210) M 07 01029 (220) 2007.03.27.
(731) SAINT LOUIS SUCRE S.A., Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és/vagy orvosi célra alkalmazott édesítõ-
szerek.

(210) M 07 00675 (220) 2007.02.28.
(731) Onion Union Kft., Budapest (HU)
(740) Kovácsházy Dénes, Onion Union Kft., Budapest

(546)

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

(210) M 07 00715 (220) 2007.03.05.
(731) Auth Csilla, Budapest (HU)
(740) dr. Seres Márta, Dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 00727 (220) 2007.03.05.
(731) Amos Corporation, Kyungki-Do (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Ragasztószalagok papíripari vagy háztartási célokra, ra-
gasztószalag-adagolók (irodai cikkek), ragasztószalagok irodai
vagy háztartási célokra, ragasztóanyagok (enyvek) papíripari
vagy háztartási célokra, albumok, építészeti makettek, atlaszok,
falitáblák, könyvek, festõvásznak, kartonból készült cikkek, kár-
tyák, katalógusok, jelölõkréták, iratkapcsok irodai használatra,
szalagok és kártyák papírból számítógépprogramok rögzítéséhez,
másolópapír (irodai célokra), dosszié (irodai célokra), rajzeszkö-
zök, fejes vonalzók rajzoláshoz, metszetek, írótáblatörlõk, irat-
gyûjtõk, formanyomtatványok, ûrlapok, töltõtollak, ragasztó pa-
píripari vagy háztartási célokra, ragasztó (enyv) papíripari vagy
háztartási célokra, üdvözlõlapok, enyvezett vásznak papíripari
célra, ragasztószerrel bevont szalag papíripari célra, ragasztógu-
mik papíripari vagy háztartási célokra, útlevéltartók, tinták, festé-
kezõszalagok nyomtatókhoz, festékezõvásznak iratmásoló gé-
pekhez, festékezõvásznak sokszorosítógépekhez, halenyv papír-
ipari vagy háztartási használatra, levélkosarak, folyóiratok, térké-
pek, agyag modellezéshez, öntõformák modellezõagyaghoz (mû-
vészek részére), modellezõanyagok, modellezõpaszta, modellvi-
asz nem fogászati használatra, irodai cikkek (bútorok kivételé-
vel), csomagolópapír, festékkészlet (iskolai használatra), ecsetek,
festõpaletták, brosúrák, vékony fûzött könyvek, papír, pasztell-
kréták, paszták papíripari vagy háztartási célokra, villamos vagy
nem villamos ceruzahegyezõ gépek, ceruzák, tollak (irodai cik-
kek), képek, poszterek, nyomtatott kiadványok, grafikai repro-
dukciók, iskolaszerek (papírból), újságkivágások beragasztására

szolgáló könyvek, irodai kaparókések, pecsétbélyegek, öntapadó
szalagok papíripari vagy háztartási célokra, rajzolóháromszögek,
írószerek és papíráruk, irodaszerek, papírtartó dobozok (irodai
cikkek), öntapadós címkék (papíripari), transzparensek (papír-
áruk), vízfestékek, csomagolóanyagok (irodaszer), íróecsetek,
írószerek, írópapír, ragasztórudak papíripari vagy háztartási cé-
lokra, konfettiragasztó, konfetti, színes ceruzák, színezett papí-
rok, rajzpapírok, világító tollak, szerkezeti modellek, állat- és nö-
vénymodellek, borítékok (papíripari), papírvágók (irodai felsze-
relések), tolltartók, írókészletek (papíráruk), vonalzók, csillogó
ragasztó, matricák, lehúzóképek, kézmûves festõkészletek szára-
dás után üvegfényû dísztárgyak készítéséhez, festékek száradás
után üvegfényû kézmûves dísztárgyak készítéséhez.

(210) M 07 01435 (220) 2007.04.19.
(731) RoDex Aqua Bt., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 5 Kutyák külsõ élõsködõi elleni készítmények.

(210) M 07 01449 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Kefir.

(210) M 07 01451 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Kefir.
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(210) M 07 01454 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Teavaj.

(210) M 07 01456 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tejföl.

(210) M 07 01457 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tejföl.

(210) M 07 01458 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tejföl.

(210) M 07 01460 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tejföl.

(210) M 07 01461 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tejföl.

(210) M 07 01462 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej.

(210) M 07 01463 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej.
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(210) M 07 01464 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej.

(210) M 07 01465 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej.

(210) M 07 01467 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej.

(210) M 07 01468 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej.

(210) M 07 01469 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej.

(210) M 07 01470 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej.

(210) M 07 01472 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej.

(210) M 07 01479 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej, tejtermékek.
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(210) M 07 01169 (220) 2007.04.05.
(731) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,

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

(541) SZENTKIRÁLYI
(511) 32 Ásványvizek.

(210) M 07 01195 (220) 2007.04.10.
(731) Babos Imre, Budapest (HU); Szokol Veronika, Budapest (HU)
(740) dr. Kimlei Zsuzsana, Dr. Kimlei Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MEM-TEX
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 01203 (220) 2007.04.12.
(731) Professional Publishing Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Jobprofi
(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.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 01480 (220) 2007.04.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek.

(210) M 07 01561 (220) 2007.04.23.
(731) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, ’Hódi’ Ügyvédi Iroda, Budapest 62.

(546)

(511) 2 Festékek.

(210) M 07 01595 (220) 2007.04.25.
(731) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bebõk Gábor, Polgár & Bebõk Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 07 00947 (220) 2007.03.22.
(731) Simon Péter András, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenysé-
gek, rendezvényszervezés, éjszakai klubok, diszkók szolgáltatá-
sai, versenyek szervezése (szórakoztatás), helyszínek bérlése, ze-
nei szolgáltatások, zene összeállítása, zeneszerkesztés, magyar és
külföldi elõadómûvészek, DJ-k, zenekarok szervezése, fellépteté-
se és ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, videofelvevõ készü-
lékek kölcsönzése, hang- és filmfelvételek készítése, fényképé-
szet, hang-, fény-és vizuáltechnikai berendezések bérlése; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk, magazinokkal kapcsolatos kiadói
és szerkesztõi tevékenység.

(210) M 07 00948 (220) 2007.03.22.
(731) Allegro Mode Bt., Dunakeszi (HU);

Vivace Mode Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 00949 (220) 2007.03.22.
(731) Gábrielné Derda Judit, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CITROM AUTÓSISKOLA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 00953 (220) 2007.03.22.
(731) GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 00954 (220) 2007.03.22.
(731) GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 00955 (220) 2007.03.22.
(731) GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 00957 (220) 2007.03.22.
(731) TIMESCO ZRt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 00958 (220) 2007.03.22.
(731) TIMESCO ZRt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 00959 (220) 2007.03.22.
(731) TIMESCO ZRt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 00961 (220) 2007.03.22.
(731) TIMESCO ZRt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 01032 (220) 2007.03.28.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Nyakas-Kakas
(511) 33 Borok, szeszes italok, alkoholtartalmú italok (a sörök kivé-

telével).

(210) M 07 01034 (220) 2007.03.28.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) PAROLA
(511) 33 Borok, szeszes italok, alkoholtartalmú italok (a sörök kivé-

telével).

(210) M 07 01036 (220) 2007.03.28.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) DOREMI
(511) 33 Borok, szeszes italok, alkoholtartalmú italok (a sörök kivé-

telével).
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(210) M 07 01041 (220) 2007.03.28.
(731) Universal International Music B.V., Baarn (NL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Elõre felvett hangszalagok, lemezek és kazetták, videosza-
lagok, digitális hang- és hang videoszalagok és lemezek, CD-k,
DVD-k, lézeres lemezek, zenei és szórakoztató fonográflemezek;
színházi és zenei hang- és videofelvételek; virtuális valóságjáték
szoftver; letölthetõ csengõhangok, zene, MP3-fájlok, grafikák, já-
tékok, képek és videók rádiókommunikációs eszközökre; letölt-
hetõ zene, MP3-fájlok, grafikák, számítógépes játékok, képek és
videók; számítógépes játékszoftverek, szalagok, festékszalagok
és kazetták; videojátékszoftver, egéralátétek.

(210) M 07 01197 (220) 2003.10.31.
(731) Neways, Inc., Springville, Utah (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy iroda, Varannai Csaba

szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) REVENOL
(511) 5 Egészségügyi, diétás és táplálkozási kiegészítõ termékek;

többszintû marketingcsatornák útján értékesített táplálkozási ki-
egészítõ termékek és antioxidáns kiegészítõ termékek; valamint
az ebbe az osztályba tartozó minden más termék.

(210) M 07 01198 (220) 2007.04.11.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) DETKI VILLÁMKONYHA
(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 01631 (220) 2007.05.02.
(731) ÜGYVÉD.HU Nemzetközi On-line Adatbázis Szolgáltató Kft.,

Dunakeszi (HU)
(740) dr. Nemes Tamás, Dunakeszi

(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 01658 (220) 2007.05.02.
(731) KCI Licensing, Inc. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett

cég), San Antonio, Texas (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) V.A.C.
(511) 10 Orvosi készülékek, nevezetesen szívókészülék-egységek a

sebgyógyulás elõsegítésére, gyûjtõtartályok az elvezetett sebned-
vek összegyûjtésére, kötszerek, valamint a fent említett készülé-
kekhez tartozó alkatrészek.

(210) M 07 01698 (220) 2007.05.08.
(731) Anteus Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Simon Tibor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek; ajtócsengõk, elektromos; ajtó-
nyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak, elektromos; akusztikus
csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; anyagok elektromos ve-
zetéssel; armatúrák, forgórészek; automatikus elosztógépek; au-
tomatikus forgóajtók; automatikus idõkapcsolók; azonosítóhüve-
lyek elektronikus vezetékekhez; azonosítózsinórok elektromos
vezetékekhez; bekapcsolók, zárókapcsolók; betörésgátló felsze-
relések, elektromos; betörésgátló felszerelések, elektromos; betö-
résgátló, riasztókészülékek; bélyegzõórák; bérmentesítést ellen-
õrzõ készülékek; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek
a vasúti közlekedéshez; chipek (integrált áramkörök); csengõk
(riasztóberendezések); detektorok; diagnosztikai készülékek,
nem gyógyászati célra; egyedi fényvisszaverõ lemezek közleke-
dési balesetek megelõzésére; elektrodinamikus készülékek jelek
távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses te-
kercsek; elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések;
elektromos veszteségjelzõ készülékek; elektronikus címkék áruk-
hoz; elektronikus hirdetõtáblák; elektronikus jeladók; elektroni-
kus közlemények; elemek, elektromos; ellenõrzõ berendezések;
ellenõrzõ készülékek nem gyógyászati használatra; felügyeleti
mûszerek, elektromos; felvonóvezérlõ készülékek; fermentációs
készülékek; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fény-
vagy mechanikai jelzõkészülékek; fénycsövek reklámcélokra;
fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; frekvenciamérõk;
füstjelzõ berendezések; gázellenõrzõ készülékek; hamispénz-
vizsgáló berendezések; hangátviteli készülékek; hangfelvétel-
hordozók; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetõk; hang-
visszaadó készülékek; hídmérlegek, jármûmérlegek; hõmérõk,
nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjelzõk; hõmérséklet-
szabályozó készülékek; indikátorok, jelzõk; induktorok, indukci-
ós tekercsek; integrált áramkörök; interfészek (informatika); in-
verterek, áramirányítók; ipari mûveletek távirányítására szolgáló
elektromos berendezések; jegyautomaták; jelzõberendezések;
jelzõbóják; jelzõcsengõk, elektromos; jelzõlámpák; jelzõsípok;
kapacitásmérõk; kapcsolódobozok; kapcsolók, elektromos; kap-
csolótáblák; kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk; kilométer-
számlálók jármûvekhez; kilométerek, lejtmutatók; dõlésmérõk;
koaxiális kábelek; konverterek, elektromos; lyukkártyás irodagé-
pek; mágneses adathordozók; mágneskártyák; mágneslemezek;
megfigyelõ mûszerek; mennyiségjelzõk; mérõberendezések; mé-
rõmûszerek; mérõeszközök, mértékek; mérõkészülékek, elektro-
mos; mérõmûszerek; mérõórák; mikrofonok; mikroprocesszorok;
monitorok (számítógéphardver); monitorok (számítógépprogra-
mok); modemek; mûholdas navigációs készülékek; navigációs
berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); navigációs
eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomógombok csengõk-
höz; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott áramkörök; operá-
ciós rendszerek számítógépekhez; parkolóórák; pénzbedobós ké-
szülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és osz-
tályozó gépek; prizmák (optika); processzorok; radarkészülékek
ipari használatra; rádióantenna-tornyok; rádiók jármûvekbe; rá-
diókészülékek; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon-készülékek;
riasztók; scannerek, optikai letapogatók (informatika); sebes-
ség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; sebességmérõ mûszerek;
sebességmutatók; súlymérõ készülékek és eszközök; szavazógé-
pek; számítógép-billentyûzetek; számítógép-memóriák; számító-
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gépprogramok; számítógépek; számítógép-perifériák; számító-
gépprogramok (rögzített); számlázógépek; számológépek; sze-
mélyazonosító kártyák, mágneses; szirénák; szoftverek (rögzí-
tett); szondák, tudományos használatra; szünetmentes áramforrá-
sok; tachométerek; taxaméterek; távadók, transzmitterek; távirá-
nyító készülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérõ mû-
szerek, távolságmérõk; távmérõ mûszerek, teleméterek; távolság-
regisztráló készülékek, kilométer-számlálók; tekercsek, elektro-
mos; telefon-üzenetrögzítõk; telefonhallgatók; telefonhuzalok;
telefonkagylók; telefonkészülékek; tûzjelzõ készülékek; útirány-
jelzõ bóják; útjelzõk, világító vagy mechanikus; vakításgátló el-
lenzõk; vevõkészülékek (audio, video); vezetékcsatlakozások,
elektromos; vezérlõpult (elektromosság); videotelefonok; villa-
mos kábelek; visszaverõdés-mérõk, reflektorméterek; voltmérõk;
vonalkód-leolvasók; zavarszûrõ készülékek (villamosság); zárak,
elektromos; zsebkalkulkátorok; áram-egyenirányítók; (áram-
kör)megszakítók; érintkezõk, elektromos; érintkezõk nemesfém-
bõl, elektromos; érmebedobással mûködõ kapuk gépkocsiparko-
lóhoz; érmével mûködõ kioldószerkezetek; összeadógépek;
összeadómûvek, számlálók; beléptetõrendszerek; jegyeladó
rendszerek; automata jegyeladó rendszerek; fizetõautomaták;
jegykiadó berendezések; jegyellenõrzési berendezések; fizetõ-
parkoló-rendszerek; sorszámkiadó berendezések.

(210) M 07 02054 (220) 2007.05.31.
(731) Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány,

Budapest (HU)
(740) dr. Vukovári Gyõzõ ügyvéd, Budapest

(541) FERENCES
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra.

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

29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-
lék, lekvárok, kompótok.

30 Tea, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cuk-
rászsütemények, méz, fûszerek.

33 Alkoholtartalmú italok.

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

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

(210) M 07 02918 (220) 2007.08.23.
(731) Ermanno Pan-Europe Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ERMANNO SCERVINO
(511) 35 Áruminták terjesztése; eladási propaganda (mások számá-

ra); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; keres-
kedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés;
manöken/modell szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból;
online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás,
különösen rádiós és televíziós reklámozás.

(210) M 07 01804 (220) 2007.05.15.
(731) Budapest Film Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, videoforgalmazás, videoszalagok kölcsön-
zése, mozifilmek kölcsönzése.

(210) M 07 01970 (220) 2007.05.24.
(731) Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) POWERFLOW
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; kenõolajok és -zsírok;

üzemanyagok; az üzemanyagok, kenõanyagok és zsírok nem-ké-
miai adalékai; porfelszívó, portalanító és porlekötõ termékek;
világítóanyagok.

(210) M 07 01971 (220) 2007.05.24.
(731) SK Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZIC
(511) 4 Kenõolaj, kenõanyagok spray formájában, szén, benzin, ke-

rozin, zsír, folyékony olaj, folyósított petróleumgáz, paraffinvi-
asz, dízelolaj, nyersolaj, oxidált ásványolaj (olajkence).

(210) M 07 01227 (220) 2007.04.16.
(731) Multi-Cikória Kft., Jánossomorja (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, kávépótló szerek.

(210) M 07 01229 (220) 2007.04.16.
(731) Jacobs Global Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 01230 (220) 2007.04.16.
(731) Jacobs Global Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 01256 (220) 2007.04.17.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(541) BAKONY, TERMÉSZET ADTA ÍZÉLMÉNY
(511) 29 Magyarországon elõállított tej, sajt, tejtermékek, étkezési

olajok és zsírok.

(210) M 07 01259 (220) 2007.04.04.
(731) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(541) A térség, amely élni akar
(511) 35 Adatbázis-készítés; adatbázis-feldolgozás; térségfejlesztési

stratégia és programok kidolgozása; projektmenedzselés; partner-
ségépítés; érdekképviselet; szaktanácsadás; közösségfejlesztés;
térségmarketing; ismeretterjesztés; információáramlás szervezése.

(210) M 07 02298 (220) 2007.06.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 01596 (220) 2007.04.25.
(731) COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bebõk Gábor, Polgár & Bebõk Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 01600 (220) 2007.04.25.
(731) Szabó Eszter, Budaörs (HU)
(740) dr. Rónyai Ferenc, Dr. Rónyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; konkrétan kulturális tevékenység, mûvészeti pro-
dukciók.

(210) M 07 01640 (220) 2007.05.02.
(731) ifj. Molnár László, Nagytarcsa (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01641 (220) 2007.05.02.
(731) ifj. Molnár László, Nagytarcsa (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01650 (220) 2007.05.02.
(731) Monique Hungary Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01652 (220) 2007.05.02.
(731) dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 07 01654 (220) 2007.05.02.
(731) dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KAQUN VÍZ
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek egyéb alkoholmentes

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(210) M 07 01656 (220) 2007.05.02.
(731) dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KAQUN FÜRDÕ
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 01697 (220) 2007.05.08.
(731) Anteus Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Simon Tibor ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek; ajtócsengõk, elektromos; ajtó-
nyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak, elektromos; akusztikus
csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; anyagok elektromos ve-
zetéssel; armatúrák, forgórészek; automatikus elosztógépek; au-
tomatikus forgóajtók; automatikus idõkapcsolók; azonosítóhüve-
lyek elektronikus vezetékekhez; azonosítózsinórok elektromos
vezetékekhez; bekapcsolók, zárókapcsolók; betörésgátló felsze-
relések, elektromos; betörésgátló felszerelések, elektromos; betö-
résgátló, riasztókészülékek; bélyegzõórák; bérmentesítést ellen-
õrzõ készülékek; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek
a vasúti közlekedéshez; chipek (integrált áramkörök); csengõk
(riasztóberendezések); detektorok; diagnosztikai készülékek,
nem gyógyászati célra; egyedi fényvisszaverõ lemezek közleke-
dési balesetek megelõzésére; elektrodinamikus készülékek jelek
távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses te-
kercsek; elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések;
elektromos veszteségjelzõ készülékek; elektronikus címkék áruk-
hoz; elektronikus hirdetõtáblák; elektronikus jeladók; elektroni-
kus közlemények; elemek, elektromos; ellenõrzõ berendezések;
ellenõrzõ készülékek nem gyógyászati használatra; felügyeleti
mûszerek, elektromos; felvonóvezérlõ készülékek; fermentációs
készülékek; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fény-
vagy mechanikai jelzõkészülékek; fénycsövek reklámcélokra;
fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; frekvenciamérõk;
füstjelzõ berendezések; gázellenõrzõ készülékek; hamispénz-
vizsgáló berendezések; hangátviteli készülékek; hangfelvétel-
hordozók; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetõk; hang-
visszaadó készülékek; hídmérlegek, jármûmérlegek; hõmérõk,
nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjelzõk; hõmérséklet-
szabályozó készülékek; indikátorok, jelzõk; induktorok, indukci-
ós tekercsek; integrált áramkörök; interfészek (informatika); in-
verterek, áramirányítók; ipari mûveletek távirányítására szolgáló
elektromos berendezések; jegyautomaták; jelzõberendezések;
jelzõbóják; jelzõcsengõk, elektromos; jelzõlámpák; jelzõsípok;
kapacitásmérõk; kapcsolódobozok; kapcsolók, elektromos; kap-
csolótáblák; kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk; kilométer-
számlálók jármûvekhez; kilométerek, lejtmutatók; dõlésmérõk;
koaxiális kábelek; konverterek, elektromos; lyukkártyás irodagé-
pek; mágneses adathordozók; mágneskártyák; mágneslemezek;
megfigyelõ mûszerek; mennyiségjelzõk; mérõberendezések; mé-
rõmûszerek; mérõeszközök, mértékek; mérõkészülékek, elektro-
mos; mérõmûszerek; mérõórák; mikrofonok; mikroprocesszorok;
monitorok (számítógéphardver); monitorok (számítógépprogra-
mok); modemek; mûholdas navigációs készülékek; navigációs
berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); navigációs
eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomógombok csengõk-
höz; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott áramkörök; operá-
ciós rendszerek számítógépekhez; parkolóórák; pénzbedobós ké-
szülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és osz-
tályozó gépek; prizmák (optika); processzorok; radarkészülékek
ipari használatra; rádióantenna-tornyok; rádiók jármûvekbe; rá-
diókészülékek; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon-készülékek;
riasztók; szkennerek, optikai letapogatók (informatika); sebes-
ség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; sebességmérõ mûszerek;
sebességmutatók; súlymérõ készülékek és eszközök; szavazógé-
pek; számítógép-billentyûzetek; számítógép-memóriák; számító-
gépprogramok; számítógépek; számítógép-perifériák; számító-
gépprogramok (rögzített); számlázógépek; számológépek; sze-
mélyazonosító kártyák, mágneses; szirénák; szoftverek (rögzí-
tett); szondák, tudományos használatra; szünetmentes áramforrá-
sok; tachométerek; taxaméterek; távadók, transzmitterek; távirá-
nyító készülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérõ mû-
szerek, távolságmérõk; távmérõ mûszerek, teleméterek; távolság-
regisztráló készülékek, kilométer-számlálók; tekercsek, elektro-
mos; telefon-üzenetrögzítõk; telefonhallgatók; telefonhuzalok;
telefonkagylók; telefonkészülékek; tûzjelzõ készülékek; útirány-

jelzõ bóják; útjelzõk, világító vagy mechanikus; vakításgátló
ellenzõk; vevõkészülékek (audio, video); vezetékcsatlakozások,
elektromos; vezérlõpult (elektromosság); videotelefonok; villa-
mos kábelek; visszaverõdés-mérõk, reflektométerek; voltmérõk;
vonalkód-leolvasók; zavarszûrõ készülékek (villamosság); zárak,
elektromos; zsebkalkulkátorok; áram-egyenirányítók; (áram-
kör)megszakítók; érintkezõk, elektromos; érintkezõk nemesfém-
bõl, elektromos; érmebedobással mûködõ kapuk gépkocsiparko-
lóhoz; érmével mûködõ kioldószerkezetek; összeadógépek;
összeadómûvek, számlálók; beléptetõrendszerek; jegyeladó
rendszerek; automata jegyeladó rendszerek; fizetõautomaták;
jegykiadó berendezések; jegyellenõrzési berendezések; fizetõ-
parkoló-rendszerek; sorszámkiadó berendezések.

(210) M 07 01699 (220) 2007.05.08.
(731) Galbovy Csaba, Budapest (HU); Takács Tas, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Gépkocsival történõ szállítás; gyorsszolgálat; szállítási
szolgáltatások; termékek csomagolása; áruk csomagolása; áru-
szállítás.

43 Gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; ven-
déglátóipar; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(210) M 07 01800 (220) 2007.05.15.
(731) IKO Production Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 01803 (220) 2007.05.15.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 01805 (220) 2007.05.15.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea ügyvéd, Budapest

(541) ARANYPÉK
(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.

M1110

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/10

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 07 01808 (220) 2007.05.15.
(731) CERES Sütõipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaág,

Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 30 Lisztbõl és egyéb gabonakészítményekbõl készült termé-
kek; különösen kenyerek, szendvics-, toast-, rozsos-, barna-, kor-
pás-, magvas-, graham-, tönkölybúza kenyér, baguette; kétszer-
sültek; kekszek; péksütemények, különösen kifli, zsemle, kalács,
pogácsa, bukta, kakaós/fahéjas csiga, croissant, kuglóf; cukrász-
sütemények, különösen aprósütemények, teasütemények, briós,
mézeskalács, torta- és piskótalapok; különféle félkész tészták,
pizzatészták, lisztek és más gabonakészítmények; élesztõ, sütõ-
porok, zsemlemorzsa.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, különösen lisztbõl és
egyéb gabonakészítményekbõl készült termékek bel- és külföldi
forgalmazása; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 01809 (220) 2007.05.15.
(731) Qiu Zong Ming, Budapest (HU); Chen Jian Xin, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01810 (220) 2007.05.15.
(731) WYETH, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VESTEME
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek kezelésére.

(210) M 07 01812 (220) 2007.05.15.
(731) WYETH, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BAPNUZA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek kezelésére.

(210) M 07 01813 (220) 2007.05.15.
(731) WYETH, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MINSETA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek kezelésére.

(210) M 07 01814 (220) 2007.05.15.
(731) WYETH, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ONSAGE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek kezelésére.

(210) M 07 01815 (220) 2007.05.15.
(731) Seven Towns Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) RUBIK KOCKA
(511) 9 Számítógépes játékok; mûholdas, vezeték nélküli, számító-

gépes és globális távközlési hálózatokon hozzáférhetõ számítógé-
pes játékok; mobiltelefonon használható játékprogramok, számí-
tógépes perifériaegységek; joystickek; számítógépes egerek; mu-
tatóeszközök; egérpadok.

16 Papír, karton, papír és ezekbõl készült termékek, nyomtat-
ványok, könyvkötészeti cikkek; fényképek; írószerek; papíripari
és háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére, festõ-
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási eszközök (anyagok), (készülékek kivételével); plasz-
tik csomagolóanyagok; nyomdabetûk; klisék.

28 Játékok, játékszerek; játékkártyák; torna- és sportcikkek;
karácsonyfadíszek.

(210) M 07 01834 (220) 2007.05.17.
(731) Vlaktor Trading Limited, Limassol (CY)
(300) 2006733383 2006.11.17. RU
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholos italok (kivéve sörök), beleértve: aperitifek; bran-
dy; whisky; vodka; speciál vodka; gorilka (borsvodka); calvados;
koktélok; alkoholos koktélok, amelyek kölönféle vodkát és/vagy
speciál vodkát és/vagy gyomorkeserût tartalmaznak; alkoholos
koktélok gyümölccsel, bogyós gyümölcsös, citrusféle gyümöl-
csös és zöldséges dzsúszok; likõrök (nagy alkoholtartalommal,
desszert, emulzív); likõrös italok (beleértve alacsony alkoholtar-
talmúakat); gyümölcslikõrök; alkoholos italok, amelyek gyümöl-
csöket tartalmaznak; gyümölcsszesz alapú nagy alkoholtartalmú
italok; desszertitalok; malátaszeszes italok; szeszes italok; desz-
tillált italok; hydromel (mézbor); citrus szeszes tinktúrák, ame-
lyek tartalmaznak gyümölcsöket, bogyós gyümölcsöket, zöldet,
fûszert és aroma-összetevõket; tinktúrát (desszert, középédes,
alacsony alkoholtartalmú, keserû); hajdina (fagopyrum) likõrök,
hajdina (fagopyrum) malátalikõrök; almabor; buborékos és bubo-
rék nélküli alkoholizált gyümölcs dzsúsz, tinktúra, gyümölcstink-
túra.

(210) M 07 01844 (220) 2007.05.16.
(731) Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.,

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

(546)
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(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, gabonapelyhek és
darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari termékek, cukrászati ter-
mékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabonaõrlemény alapú snack
termékek.

(210) M 07 01846 (220) 2007.05.17.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(300) 54000/2007 2007.04.13. CH
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cik-
kek, idértve cigarattapapírok és -csövek, cigarettafilterek, do-
hánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 07 01847 (220) 2007.05.17.
(731) Burus Tünde, Budapest (HU); Bártfai Bálint, Pomáz (HU)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 01848 (220) 2007.05.17.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Orvosi területen, pontosabban kardiovaszkuláris kockázatot
mutató pácienseken történõ vizsgálatok és tanulmányok.

38 Információtovábbítással (távközléssel) kapcsolatos szolgál-
tatás a véleményekrõl és magatartásról orvosi területen végzett ta-
nulmányok és vizsgálatok keretén belül.

42 Mérnökök, tudományos kutatók által orvosi célból vissza-
küldött, tudományos és technológiai területen végzett értékelé-
sek, becslések és kutatások.

(210) M 07 01849 (220) 2007.05.17.
(731) Boustany, Fadi, Monaco (MC)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Éttermek, bárok, kávézók, üdítõital-üzletek, önkiszolgáló
éttermek, étel- és italszolgáltatás helyi fogyasztásra és/vagy elvi-
telre.

(210) M 07 01852 (220) 2007.05.17.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 07 01853 (220) 2007.05.17.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 07 01854 (220) 2007.05.17.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 07 01855 (220) 2007.05.17.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 07 01856 (220) 2007.05.17.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 07 01857 (220) 2007.05.17.
(731) Soft Consulting Kft., Budapest (HU)
(740) Kocsis Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 35 Bérszámfejtés, számítógépes nyilvántartások kezelése,
könyvelés, adóbevallások elkészítése, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése.

(210) M 06 03323 (220) 2006.10.09.
(731) Karát Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-
lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.
35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(210) M 06 04045 (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-
ruhamosó gép; fehérruhamosó gép; lapítógépek; betonkeverõ gé-
pek; aszfaltkészítõ gépek; buldózerek; mechanikai lapátok; kotró-
gépek; kátrányozógépek; sínfektetõ gépek; útkészítõ gépek; vas-
útépítõ gépek; ásógépek; présgépek; földmozgató gépek; szántó-
gépek; daruk; emelõszerkezetek; indítók gépekhez és motorok-
hoz; lengéscsillapítók dugattyúkhoz (gépalkatrészek); utcaseprõ
gépek (önmûködõek); autómosó berendezések; hulladékeltávolí-
tók; szemételtávolítók; szemétgyûjtõ gépek; hulladékgyûjtõ gé-
pek; hóekék; (út)seprõ gépek (önmûködõek); szennyvízelveze-
tõk; mosókészülékek; tisztítógépek és berendezések (elektro-
mos); keverõgépek; ipari osztályozó gépek.

(210) M 07 01226 (220) 2007.04.16.
(731) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

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

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

(210) M 07 01811 (220) 2007.05.15.
(731) WYETH, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TALZENNA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek kezelésére.

(210) M 07 01845 (220) 2007.05.16.
(731) Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.,

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

(546)

(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, gabonapelyhek és
darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari termékek, cukrászati ter-
mékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabonaõrlemény alapú snack
termékek.

(210) M 07 01964 (220) 2007.05.24.
(731) Vida Balázs, Pápa (HU)
(740) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(546)

(511) 30 Cukorkaáru, csokoládé.

(210) M 07 01966 (220) 2007.05.24.
(731) Vida Balázs, Pápa (HU)
(740) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(546)

(511) 30 Cukorkaáru, csokoládé.

(210) M 07 02891 (220) 2007.08.22.
(731) Roll Lamell Árnyékolástechnika Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Péter Zsolt Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Dunakeszi

(546)

(511) 9 Napellenzõk, lencsevédõ ernyõk.

A rovat 459 db közlést tartalmaz.
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