
(210) M 05 01965 (220) 2005.06.07.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NAPOLINI
(511) 30 Kakaó, kakaóalapú készítmények; csokoládé; csokoládéter-

mékek; édességek, cukorkák; cukor, emberi fogyasztásra szolgá-
ló gabonából és/vagy rizsbõl és/vagy lisztbõl készült termékek;
keksz, aprósütemények, torták, tésztafélék; krémfagylaltok, vizes
alapú fagylaltok, mélyhûtött édességek, valamint ezek elõállítá-
sához szükséges készítmények; snack ételek; készételek, desszer-
tek, pudingok.

(210) M 05 02858 (220) 2005.09.01.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Louisville,

Kentucky (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, dohányzási cikkek,
öngyújtók, gyufák.

(210) M 06 00109 (220) 2006.01.12.
(731) Balaton Húsipari Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Veszprém (HU)
(740) dr. Tamási Bertold, Pozsonyi & Tamási Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Albumin étkezésre; algakivonatok étkezésre; alginátok táp-
lálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré;
amerikaimogyoró-vaj; amerikaimogyoró, feldolgozott; angolsza-
lonna; aszalt kókuszdió; bab, tartósított; baromfi (nem élõ); borsó,
tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszi-
rom; csemegeuborka; csigatojások (táplálkozási célra); csontolaj,
étkezési; datolya; dió (feldolgozott); disznóhús; dzsemek;
faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fehérje emberi fo-
gyasztásra; fésûkagyló (nem élõ); garnélarákok (nem élõ); gom-
ba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya
(zselé); gyümölcskonzervek; gyümölcsök, fõtt; gyümölcsök, tar-
tósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék (ap-
ró); hagyma, tartósított; hal (nem élõ); hal, tartósított; halból ké-
szített ételek; halenyv, zselatin táplálkozáshoz; halfilé; halhús
emberi fogyasztásra; halkonzervek; hentesáruk; heringek; homár

(nem élõ); hummusz (csicseriborsókrém); hús; hús, tartósított;
húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erõleves;
húsleves-koncentrátumok; húsleveshez (táptalajhoz) készítmé-
nyek; joghurt; kagylók, ehetõ (nem élõ); kagylók (nem élõ); ka-
kaóvaj; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kazein táp-
lálkozási használatra; kefír; kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír;
kolbász; konyha(kerti) növények, konzervált; krokett; kukorica-
olaj; kumisz (tejes ital); languszták (nem élõ); lazac; lekvár; len-
cse, tartósított; leveskészítmények; levesek; madárfészkek, ehe-
tõ; mandula, darált; margarin; mazsola; máj; májpástétom; napra-
forgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési; olíva-
olaj, étkezési; osztriga (nem élõ); pacal; paradicsomlé fõzéshez;
paradicsompüré; pálmamagolaj (élelmezésre); pálmaolaj (táplál-
kozásra); pektin táplálkozásra; pikkalilli; rákfélék, kemény testû
(nem élõ); rákok, folyami (nem élõ); repceolaj, étkezési; sajtok;
savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyógubó, emberi fo-
gyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sült burgonya, chips;
szalonna; szardella, ajóka; szardínia; szarvasgomba, tartósított;
szárított zöldségek; szezámolaj; szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra; tahini (szezámmagkrém); tej; tejes italok (fõként te-
jet tartalmazó); tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszínhab;
tejtermékek; tengeri rákok, apró (nem élõ); tengeri uborkák (nem
élõ); tofu; tojásfehérje; tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal;
tõzegáfonyaszósz (befõtt); vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka
(hentesáru); virágporkészítmények (élelmiszer); zöldségek, fõtt;
zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevesek fõzés-
hez; zöldségleves-készítmények; zöldségsaláták; zselatin étke-
zésre; zselék, étkezési; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok ét-
kezési zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre;
állati velõ táplálkozási célra.

(210) M 05 04192 (220) 2005.12.30.
(731) Bongrain S.A. (a French Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TIHANY, KRÉMES ÉS AROMÁS
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek kizárólag Magyarországon elõállítva.

(210) M 05 04193 (220) 2005.12.30.
(731) Bongrain S.A. (a French Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BAKONY, FITT ÉS FINOM
(511) 29 Tej, sajt, tejtermékek, étkezési olajok és zsírok kizárólag

Magyarországon elõállítva.

(210) M 06 02271 (220) 2006.06.30.
(731) AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 32 Ásványvizek.
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(210) M 06 02505 (220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distritio Feferal,

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

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 03037 (220) 2006.09.12.
(731) Jupitermedia Corporation, Darien, Connecticut (US)
(740) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) JUPITERIMAGES
(511) 9 Számítógépes szoftver; számítógépes szoftver és telekom-

munikációs berendezés, ami lehetõvé teszi a kapcsolatot az adat-
bázissal és az internettel; számítógépes szoftver, ami lehetõvé te-
szi a keresést az adatokban; számítógépes szoftver, ami az inter-
netrõl letöltött vagy szolgáltatott adatokra vonatkozik; számító-
gépes programok hozzáférése és egymásra hatása a számítógépes
hálózattal, számítógépes online rendszerek, adatbázisok, internet,
extranet, LAN-ok, webszerverek, e-kommersz (e-kereskedelem)
kiszolgálók és posta kiszolgálók; géppel olvasható adatok; elekt-
romos publikációk (letölthetõ), ami az internetrõl vagy az adatbá-
zisból online elérhetõ; letölthetõ terjedelem; letölthetõ betûkész-
let; fizikai elképzelés értelmezése elektronikus kezelésre tartalé-
kolva, elektronikus átutalás és/vagy elektromos növelés; hang
vagy zene elektronikus kezelésre tartalékolva, elektronikus átuta-
lás és/vagy elektronikus növelés; csengõhangok; elektronikus fi-
gyelmeztetõtáblák; magazinok; hírlevelek, újságok, brosúrák, he-
ti publikációk és más nyomtatott anyagok internetrõl letölthetõk,
intranet, extranet vagy levélkiszolgálók; számítógépes játékprog-
ramok internetrõl letölthetõk; internetjátékok (letölthetõk); elekt-
romos játékok; digitális zene (letölthetõ) elérhetõ az internetrõl
és/vagy MP3 internetes weboldalakról; CD ROM-ok; DVD-k;
videók, szalagok; kazetták; számítógépes tartozékok; képernyõ-
védõk; egéralátétek.

38 Telekommunikációs szolgáltatások; információs telekom-
munikáció (beleértve weboldalak), számítógépes programok és
más adatok; telekommunikációs kapcsolatok és használók hozzá-
férése az internethez vagy az adatbázishoz; kommunikációs szol-
gáltatások; elektromos kommunikációs szolgáltatások; elektroni-
kus adattovábbítás, megjelenések és dokumentumok számítógé-
pes terminálokon és mobilokon keresztül; internetszolgáltatási el-
látás; webböngészõ-szolgáltatási ellátás; keresõgépek mûködte-
tése; weboldalak elérési lehetõsége; keresõmotorok szolgáltatá-
sai; WAP-szolgáltatások hozzáférése; adat- és hangkommuniká-
ciók; elektronikus levél szolgáltatások; hozzáférési lehetõség a
digitális zenei weboldalakhoz az interneten és/vagy MP3 webol-
dalakon az interneten; telekommunikációs úton eljuttatott digitá-
lis zene; csevegõvonalak ellátása; mûsorszóró szolgáltatások; ká-
beltévék; televíziós és rádiós mûsorszóró szolgáltatások; operáci-
ós csevegõszobák és csevegõvonal-szolgáltatási elérhetõség; on-
line kommunikáció más számítógépet használókkal a meghatáro-
zott érdeklõdési területen; hozzáférésiidõ-bérlés egy meghatáro-
zott számítógépes adatbázishoz (más, mint az internetszolgáltatá-
si lehetõségek); információszolgáltatás az elõbbiekben felsorolt
szolgáltatásokra; az összes fentiekben felsorolt szolgáltatás onli-
ne elérési lehetõsége számítógépes adatbázisról vagy az internet-
rõl.

41 Nevelési és szórakoztató szolgáltatások; elektronikus játé-
kok szolgáltatása az interneten keresztül; internetes játékok (nem
letölthetõk); digitális zene (nem letölthetõk) MP3-as internetes
weboldalról és/vagy az internetrõl; digitális zene szolgáltatás
(nem letölthetõk) MP3-as internetes weboldalról és/vagy az inter-
netrõl; szemináriumok tervezése, elintézése és levezetése; szemi-

náriumokon használt tanfolyamanyagok szolgáltatása; elektroni-
kus megjelentetési szolgáltatás; megjelentetési szolgáltatások;
nyomtatott anyagok és publikációk megjelentetése; online megje-
lentetési szolgáltatás (nem letölthetõ); elektronikus könyvek és
újságok online megjelentetése; kiállítások és elõadások megren-
dezése; információellátás, ami vonatkozik nevelésre, sportra, po-
litikára és pillanatnyi eseményekre, kulturális elfoglaltságra és
nevelésre; versenyek rendezése; játékos vetélkedõk; játékok és
szórakozási és kulturális lehetõségek; hírprogram-szolgáltatás
audióra és televízióra; show-mûsorok és rádió- és televízióprogra-
mok; kábeltévék, televízió és rádió szórakoztató szolgáltatások;
karrierinformáció és tanácsadás; hírszolgáltatások, online ellátás
szintén számítógépes adatbázisból vagy az internetrõl; hírripor-
ter-szolgáltatások; információs szolgáltatások, beleértve az
összes fent sorolt szolgáltatást; minden fent említett szolgáltatás,
beleértve a számítógépes online adatbázisos és az internetes ellá-
tás.

42 Tervezés, rajzolás és megbízott írás; mindenféle weboldalas
szerkesztés az interneten; weboldalak létesítése és fenntartása;
weboldalak és más oldalak befogadása; arculat és terjedelemre
bérlés; számítógépes kölcsönzés; szoftverbeüzemelés és -fenntar-
tás; információ és tanácsadás az idõjárással kapcsolatosan; meg-
bízott író szolgáltatás (weboldaltervezés, számítógépes program);
szindikált írószolgáltatás internetre vonatkozó (weboldalterve-
zés, számítógépes programozás), technikai konzultáció és tanács-
adó szolgáltatás online kiskereskedelmi boltok megerõsítése; in-
formációs szolgáltatás minden elõzõekben említett szolgáltatá-
sokra; minden elõzõekben említett szolgáltatás szintén.

(210) M 06 03674 (220) 2006.11.09.
(731) Kozma Tamás, Budapest (HU)

(541) EDUCATIO
(511) 16 Folyóiratok.

(210) M 06 03022 (220) 2006.09.11.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, 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.

(210) M 07 00328 (220) 2007.02.01.
(731) Magyar Sí Szövetség, Budapest (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SKI HUNGARY
(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.
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28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba; karácsonyfadíszek.

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

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

(210) M 06 03987 (220) 2006.12.07.
(731) Kiss Csaba, Maklár (HU);

Kranczl Gyula, Maklár (HU)

(546)

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

(210) M 06 04048 (220) 2006.12.12.
(731) NATURPRODUKT Kft., Törökbálint (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.

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 02546 (220) 2007.07.16.
(731) Faluhelyi Borház Bt., Szekszárd (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Szekszárdi eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 02547 (220) 2007.07.16.
(731) Faluhelyi Borház Bt., Szekszárd (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Szekszárdi eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 00747 (220) 2007.03.06.
(731) Play 7 Kft., Csehbánya (HU)

(541) FORTUNA DOME BUDAPEST
(511) 9 Elektrotechnikai és elektronikus berendezések, felszerelé-

sek, eszközök és gépek, melyek pénzfizetés ellenében mûködnek;
gépek és játékgépek, melyek érme-, bankjegy-, chipkártya-, kár-
tya- vagy jegybedobás alapján mûködnek, érmebedobással mû-
ködõ játék- és szórakoztatógépek, -berendezések; mechanikai
eszközök pénzzel mûködõ felszerelésekhez, beleértve az érmével
mûködõ felszereléseket; számlázófelszerelések készpénzzel mû-
ködõ gépekhez, adatrögzítõ gépek; nyomtatott áramkörök, váltó-
berendezések és játékkártyaeladó/kiadó gépek; videojáték-beren-
dezések és más hasonló felszerelések.

41 Játéktermi szolgáltatások nyújtása.

(210) M 07 00432 (220) 2007.02.09.
(731) Dorsum Informatikai Fejlesztõ és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Hajdu György, Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CLAVIS
(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 01531 (220) 2007.04.20.
(731) B & V Hungária Ingatlan Befektetõ és Hasznosító Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) B&V Group
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 07 01532 (220) 2007.04.20.
(731) B & V Hungária Ingatlan Befektetõ és Hasznosító Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó 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.

45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 07 01542 (220) 2007.04.20.
(731) Z & U Spirituosen GmbH, Wien (AT)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,

Budapest

(541) UNICUM
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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).

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldijármû-mo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

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

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

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

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játékszerek.

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.

15 Hangszerek.

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

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

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

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.

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

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

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

40 Anyagmegmunkálás.

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

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

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

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

(210) M 07 01547 (220) 2007.04.20.
(731) Bio Time Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SHINE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájá-
ban.

(210) M 07 01573 (220) 2007.04.23.
(731) BIOFARMA, Neuilly-sur-Seine (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PRETAREL
(511) 5 Szív- és érrendszeri betegségekhez alkalmazott gyógyszeré-

szeti termékek.

(210) M 07 02274 (220) 2007.06.21.
(731) J.J. Darboven GmbH & Co. KG, Hamburg (DE)
(740) Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) J.J.Darboven
(511) 30 Kávé.

(210) M 07 02732 (220) 2007.07.27.
(731) Dávid Gábor, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 24 Babafürdetõ háló.

44 Ultrahang-diagnosztikai szolgáltatások.

(210) M 07 01588 (220) 2007.04.24.
(731) PANNONHALMI BORHÁZ Termelõ és Szolgáltató Korlátolt

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

Iroda, Gyõr

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

(210) M 07 02305 (220) 2007.06.25.
(731) Fritz György, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) HIGHTECH COMPUTING IN YOUR STYLE
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-

tés, programszerkesztés, számítástechnikai szolgáltatások.

(210) M 07 02306 (220) 2007.06.25.
(731) Ferencz Annamária, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

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

(210) M 07 01004 (220) 2007.03.27.
(731) Szent Gaál Borászati Zrt., Szekszárd (HU)
(740) dr. Lengl Gyula ügyvéd, Szekszárd

(546)

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

(210) M 07 01010 (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 Nap
(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 01011 (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 7 Nap
(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 01013 (220) 2007.03.27.
(731) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 07 01661 (220) 2007.05.03.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) THE ART OF FLAVOR
(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.
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(210) M 07 02322 (220) 2007.06.26.
(731) Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 02344 (220) 2007.06.28.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 03531 (220) 2007.10.18.
(731) Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Pintérné dr. Miglécz Erzsébet, Zalaegerszeg

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; reklámozás; kereskedelmi ügyletek;
hálózati szervezõdés formájában vállalkozásfejlesztés, elismerõ
díjak adományozása a fa- és bútoripar ágazatában; adatgyûjtés ke-
reskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számítógépfájlokban (mások
számára), eladási propaganda (mások számára), információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számí-
tógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi vagy rek-
lámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel
kapcsolatban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálóza-
ton, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyagok naprakész
állapotba hozása, reklámanyag (röplapok, prospektusok, nyom-
tatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése,
reklámozás, reklámszövegek publikálása, sajtófigyelés, segítség-
nyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítség-
nyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szakmai
konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági
ügyekben, árubemutatás, áruminták terjesztése, üzleti felvilágosí-
tás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletveze-
tési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzul-
táció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

(210) M 07 03533 (220) 2007.10.18.
(731) Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Pintérné dr. Miglécz Erzsébet, Zalaegerszeg

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; kereskedelmi vagy reklámcélú szol-
gáltatás (bútor- és lakberendezési szakkiállítás és vásár szervezé-
se); beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszer-
zése mások számára), eladási propaganda (mások számára), hir-
detések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirde-
tési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba va-
ló szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közön-
ségszolgálat, közvélemény-kutatás, piaci tanulmányok, piackuta-
tás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása,
reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospek-
tusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri
hirdetés, televíziós reklámozás, árubemutatás, áruminták terjesz-
tése.
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(210) M 07 03174 (220) 2007.09.19.
(731) ALVEOLA Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 8 Hajnyíró gépek [elektromos és nem elektromos], hajsütõ va-
sak, szakállnyírók, manikûrkészlet [elektromos].
11 Hajsütõk, hajszárítók.

(210) M 07 01669 (220) 2007.05.03.
(731) MADETA a.s., eské Budjovice (CZ)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(210) M 07 02388 (220) 2007.07.02.
(731) Vágta G.T. Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zombori Zoltán, Zombori 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).
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].
28 Agyaggalambok (céllövéshez), agyaggalambok (céltár-
gyak), asztaliteniszhez asztalok, asztalok asztalifocihoz, baba-
ágyak, babaházak, babaruhák, babaszobák, backgammon, trictrac
(játékok), baseballkesztyûk, baseballkesztyûk (játékfelszerelé-
sek), bábuk, marionettek, bélhúrok teniszütõkhöz, biliárdaszta-
lok, biliárddákók, biliárdgolyók, biliárdmandinerek, biliárdmar-
kerek, bingókártyák, bobok.
32 Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,
alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alko-
holmentes koktélok, almabor, alkoholmentes, eszenciák italok

elõállításához, földimogyorótej (alkoholszegény ital), gyömbér-
sör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóni-
ás italok, készítmények italok elõállításához, készítmények likõ-
rök elõállításához, limonádék, lítiumos vizek, malátacefre, malá-
tasör, mandulatej, mandulatej (ital).

41 Akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bálok
szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók (szolgál-
tatásai), egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektronikus
desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõadómûvé-
szek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és le-
bonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás,
filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozé-
kaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás).

43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziók-
ban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kan-
tinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok,
óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak köl-
csönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása,
turistaházak, vendéglátóipar.

(210) M 07 02390 (220) 2007.07.02.
(731) ENTAS Mûszaki-Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ENTAS
(511) 7 Bankjegycsomagoló berendezések és gépek; berendezések

mûanyag fóliás vákuumos csomagolásra, különösen vákuumos
bankjegycsomagoló gépek; pénzérmetekercset csomagoló gépek;
a felsorolt berendezések és gépek alkatrészei és tartozékai.

9 Bank- és okmánytechnikai berendezések, készülékek és
eszközök; pénzkezelõ és pénzvizsgáló készülékek és berendezé-
sek; bankjegyszámlálók; érmeszámlálók; érmeosztályozók;
bankjegyvizsgáló készülékek; értékpapír-vizsgáló készülékek;
okmányvizsgáló készülékek; személyazonosító okmányokat
vizsgáló készülékek; zárjegyvizsgáló készülékek; videokamerák
bankjegy- és okmányvizsgáló készülékekhez; reprodukciós áll-
ványok és okmányleszorítók bankjegy- és okmányvizsgálathoz;
berendezések és készülékek biometrikus adatok vizsgálatára
és/vagy megjelenítésére; személyazonosító berendezések és ké-
szülékek; a felsorolt berendezések és készülékek alkatrészei és
tartozékai; banktechnikai szoftverek; szoftverek bankjegyek, ér-
tékpapírok és okmányok valódiságát vizsgáló berendezésekhez és
készülékekhez.

(210) M 07 02391 (220) 2007.07.02.
(731) ENTAS Mûszaki-Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) UVEC
(511) 9 Bank- és okmánytechnikai berendezések, készülékek és

eszközök; pénzkezelõ és pénzvizsgáló készülékek és berendezé-
sek; bankjegyszámlálók; érmeszámlálók; érmeosztályozók;
bankjegyvizsgáló készülékek; értékpapír-vizsgáló készülékek;
okmányvizsgáló készülékek; személyazonosító okmányokat
vizsgáló készülékek; zárjegyvizsgáló készülékek; videokamerák
bankjegy- és okmányvizsgáló készülékekhez; reprodukciós áll-
ványok és okmányleszorítók bankjegy- és okmányvizsgálathoz;
berendezések és készülékek biometrikus adatok vizsgálatára
és/vagy megjelenítésére; személyazonosító berendezések és ké-
szülékek; a felsorolt berendezések és készülékek alkatrészei és
tartozékai; banktechnikai szoftverek; szoftverek bankjegyek, ér-
tékpapírok és okmányok valódiságát vizsgáló berendezésekhez és
készülékekhez.
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(210) M 07 02392 (220) 2007.07.02.
(731) ENTAS Mûszaki-Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MANIPAK
(511) 7 Bankjegycsomagoló berendezések és gépek; berendezések

mûanyag fóliás vákuumos csomagolásra, különösen vákuumos
bankjegycsomagoló gépek; pénzérmetekercset csomagoló gépek;
a felsorolt berendezések és gépek alkatrészei és tartozékai.

(210) M 07 02770 (220) 2007.08.03.
(731) LABORTECHNIKA Egyesülés, Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, kémiai laboratóriumokban
használt mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ és oktatóberendezések, mûsze-
rek, eszközök és felszerelések; mindezek komponensei és kegé-
szítõ berendezései, mintavételi eszközök, minta-elõkészítõ, szá-
mítástechnikai, elektrotechnikai berendezések, szoftvertermé-
kek.
21 Laboratóriumi edények, tartályok, üveg- és porcelánáruk.
35 Kereskedelmi célú kiállítások szervezése, online kereske-
delmi ügyletek, export-import tevékenység, kereskedelmi admi-
nisztráció, reklámozás.

(210) M 07 03560 (220) 2007.10.24.
(731) Rui Fang Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 07 03561 (220) 2007.10.24.
(731) Protone Audio Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szer-
kezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.

(210) M 07 03576 (220) 2007.10.24.
(731) WALMARK a.s., Trinec (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Csillaglakócskák
(511) 5 Gyógyszerészeti és paragyógyászati termékek, vitaminok,

ásványi anyagok és nyomelemek, táplálkozási és diétás készítmé-
nyek és gyógyszerek, gyógyhatású szirupok, gyógynövénykivo-
natok és kombinált vitaminok, ásványi- és gyógynövénykivonat
készítmények, étrend-kiegészítõk hozzáadott vitaminokkal vagy
ásványi anyagokkal vagy nyomelemekkel, vitaminnal dúsított ké-
szítmények, vitaminok és multivitamin-készítmények, ásványi
anyagok és ásványi készítmények, gyógyteák, gyógynövények,
édességek vagy pasztillák vagy tabletták vagy zselékapszulák
vagy kapszulák vagy rágógumik amelyek gyógyászati összetevõ-
ket tartalmaznak, diétás készítmények gyógyászati használatra,
diétás ásványvizek és italok orvosi felhasználásra, diétás élelmi-

szerek orvosi használatra, táplálék-kiegészítõk orvosi használat-
ra, proteinkészítmények vagy élelmiszerek orvosi használatra,
balzsamok, krémek és kenõcsök orvosi használatra, kémiai termé-
kek orvosi használatra, gyógyítóolajok, olajok orvosi használatra,
kenõanyagok orvosi felhasználásra, gyógysók, oldatok orvosi
használatra, gyógynövénykivonatok vagy szirupok, ásványi
anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentráció formájában, ét-
rend-kiegészítõk proteinkoncentrátum formájában, élesztõ gyó-
gyászati használatra, gyógyászati étrend-kiegészítõk, táplálkozá-
si és diétás készítmények orvosi célokra úgymint napi étrend-ki-
egészítõk azonnal fogyasztható ételek vagy különálló keverék
formájában, fõként tejpor vagy állati fehérjék vagy növényi anya-
gok formájában, és vitaminkiegészítõk vagy ásványok vagy
nyomelemek vagy cukor.

29 Étrend-kiegészítõk nem gyógyászati célra (amelyek ebbe az
osztályba tartoznak) és állati anyagokat tartalmaznak, emberi fo-
gyasztásra fehérje, fehérjetermékek és készítmények táplálkozási
célra, tápanyagkészítmények sportoló férfiaknak és nõknek vagy
magas energiafelhasználású egyéneknek, zselék, zselétermékek
és készítmények táplálkozási célra, fogyasztható zsírok, fo-
gyasztható olajok, hínárkivonatok táplálkozási célokra, táplálko-
zási készítmények napi étrend-kiegészítõk formájában, fõként
tejpor vagy állati fehérjék vagy növényi anyagok formájában, és
vitaminkiegészítõk vagy ásványok vagy nyomelemek vagy cu-
kor; tej, tejtermékek, joghurtok, gyümölcskonzervek vagy zöld-
ségek, gyümölcs vagy zöldségszeletek, fõzött gyümölcs vagy
zöldségek vagy befõttek vagy savanyúságok, sûrû levesek, híg
levesek, húslevesek.

30 Étrend-kiegészítõk nem gyógyászati célra (amelyek ebbe az
osztályba tartoznak) és tartalmaznak növényi alapú anyagokat,
cukrászsütemények, rágógumik, édességek, fagylaltok, péksüte-
mények, tésztafélék, kakaó, kávé, tea, csokoládé, csokoládéalapú
italok, italok, amelyek teából, kakaóból vagy kávéból készültek,
gabonaalapú ételek emberi fogyasztásra, tészta, müzli, méz, pro-
polisz emberi fogyasztásra.

(210) M 07 03588 (220) 2007.10.25.
(731) Buda Forest Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Ajtókilincsek fémbõl, ajtókopogtatók, bútorszerelvények
(fémbõl), csapok, cövekek fémbõl, gombkilincsek, gombfogan-
tyúk fémbõl, harangok, levélszekrények fémbõl, madárkalitka
(szerkezetek) fémbõl, vasáruk.

11 Csapok, csillárok, kutak, mennyezetvilágítások, szökõku-
tak (díszkutak), mosdókagylók, lámpák.

19 Burkolatok (építés), nem fémbõl, agyag, fa burkolatokhoz,
faburkolatok, falborítások, nem fémbõl, gerendák, tartóoszlopok,
nem fémbõl, kandallóburkolatok, kõ, kõfaragványok, megmun-
kált fa, mozaikok építési célokra, mûkõ, padlók, nem fémbõl, par-
ketták, párkányok, nem fémbõl, postaládák (kõmûvesmunkák),
terrakotta, terméskõ, terrakotta, tetõburkolatok, tetõhéjazatok,
nem fémbõl, téglák, tufa, zsaluk, spaletták nem fémbõl, építõ-
anyagok, nem fémbõl, építõkövek.

20 Aszatallapok, asztalok, asztalok fémbõl, bútorajtók, búto-
rok, bútorpolcok, edényszárítók (rácsok, állványok), esernyõtar-
tók, fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat), fémbútorok, fogasok
(bútorok), folyóirattartók, fonott kosarak, fotelek, kar(os)székek,
függönyakasztók, függönyök ablakokba, belsõ, függönyrudak,
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házszámok, nem világító (nem fémbõl), íróasztalok (bútorzat),
kampók, fogasok (nem fémbõl), karosszékek, sezlonok, komó-
dok, fiókos szekrények, könyvespolcok, könyvtartók [bútorzat],
kulcstartó táblák, ládák, dobozok, nem fémbõl, levélládák, nem
fémbõl, és/vagy falazatból, mosdóállványok (bútorzat), padok
(bútorok), palackállványok, párnák, fejpárnák, pohárszékek,
ebédlõszekrények, polcok (bútorok), pultok (asztalok), szekré-
nyek, székek (fémbõl), székek (ülések), törülközõadagolók, rög-
zített (nem fémbõl), tükrök, virágtartók, virágállványok (búto-
rok), zsúrkocsik (bútorok), ágyak, üvegszekrények, vitrinek (bú-
torzat).

21 Ajtókilincsek (porcelánból), asztaldíszek, nem nemesfém-
bõl, asztali olajtartók, nem nemesfémbõl, bögrék, serlegek, kely-
hek nem nemesfémbõl, cégtáblák porcelánból vagy üvegbõl, cu-
korkásdobozok, nem nemesfémbõl, cukortartók, nem nemesfém-
bõl, csészealjak nem nemesfémbõl, csészék nem nemesfémbõl,
dobozok üvegbõl, dugóhúzók, ecet-, olajtartók, nem nemesfém-
bõl, edények, egészségügyipapír-tartók, vécépapírtartók, fajansz-
edények, fazekasáruk, fajanszedények, fazekasáruk, fûszertartók,
gömbkilincsek, gömbfogantyúk porcelánból, grillállványok, gril-
lek, rostélyok (sütõeszközök), jegesvödrök, hûtõvödrök, kan-
csók, nem nemesfémbõl, karos gyertyatartók, nem nemesfémbõl,
kaspók (nem papírból), kávéskészletek, nem nemesfémbõl, ke-
nyérkosarak (háztartási), kenyérvágó deszkák, kerámiák háztar-
tási használatra, konyhai edénykészletek, lapos csészék, tálkák,
levesestálak, nem nemesfémbõl, likõröskészletek, madárfürdõk,
madárkalitkák, porcelánok, süteményestálcák, szappanadagolók,
szappantartók, szobrocskák porcelánból, terrakottából vagy
üvegbõl, tálak, nem nemesfémbõl, tányérok, nem nemesfémbõl,
teáskészletek, nem nemesfémbõl, vázák, nem nemesfémbõl, vi-
rágállványok (virágok elrendezésére), virágcserepek, vödrök,
üvegmozaikok, nem építési célra, üvegnyitók, palacknyitók,
üvegtáblák.

24 Abroszvédõ alátétek [nem papírból], ajtófüggönyök, arctör-
lõk, arctörülközõk (textilbõl), asztali futók, asztali vászonnemû
(textilanyagból), asztalkendõk textilbõl, asztalterítõk (nem papír-
ból), bútorhuzatok textilbõl, bútorszövetek, kárpitok, damaszt
(szövet), díszpárnahuzatok, szalvéták (textilbõl), szövetek, tá-
nyéralátétek textilbõl, textilanyagok, törülközõk textilanyagból,
ágytakarók, ágyterítõk.

27 Fürdõszobai kilépõk (szõnyegek), szõnyegek, lábtörlõk
(gyékények).

(210) M 07 03597 (220) 2007.10.25.
(731) dr. Havas Jenõ, Budapest (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 10 Fogamzásgátló spirál eszközök.

(210) M 07 03608 (220) 2007.10.26.
(731) Inter-Európa Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyollai János, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03609 (220) 2007.10.26.
(731) Inter-Európa Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyollai János, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

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

(210) M 07 01739 (220) 2007.05.10.
(731) Manex Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hajdu György, Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 01741 (220) 2007.05.10.
(731) Béda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Harkány (HU)

(546)

(511) 43 Szállodai szállás biztosítása; hotelszolgáltatás; éttermi ven-
déglátás.

(210) M 07 01872 (220) 2007.05.21.
(731) Újvári Erzsébet, Dabas (HU)

(546)

(511) 18 Bõrtáska, bõrutánzat (mûbõr) táska.

(210) M 07 02811 (220) 2007.08.09.
(731) Wappa Drinks Kft., Tolna (HU)

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

(210) M 07 02812 (220) 2007.08.09.
(731) Disney Enterprises, Inc., Burbank, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TIANA
(511) 16 Címjegyzék; almanach; rátétes matrica; bejelentkezõ-

könyv; mûvészeti nyomtatvány; mûvészeti festõkészlet; festõ-
mester festõkészlete; aláírás-ellenõrzõ könyv; babakönyvek; go-
lyóstollak; baseballkártyák; fûzõgépkapcsok; könyvtámaszok;
könyvjelzõk; könyvek; bõröndcímkék; naptárak; rajzsorozatok;
karácsonyi üdvözlõkártyák; kréták; gyermekrajzkönyv; papírból
készült poháralátét; érmetartó album; kifestõkönyv; színes ceru-
zák, tréfás könyv; tréfás rajzsorozatok; szelvény (kupon)könyv;
matricák; papírdíszítés; naplók; eldobható papírpelenka csecse-
mõk számára; vonalzó, borítékok; radírok; irányítótollak; árnyé-
kolókártyák; ajándékkísérõ kártyák; ajándékcsomagoló papír;
földgömb; üdvözlõkártyák; vendégkönyv; folyóiratok; térképek;
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emlékeztetõ papírtömb; modellezõ agyag (gyurma); szakmai fo-
lyóiratok; napilapok; feljegyzõtömb; jegyzetfüzet; jegyzetfüzet-
lapok; festékek; papírzászló; diszítõ papírszalag; papírkalap; sü-
teménydekoráció papírból; papírdekoráció; papírszalvéta; papír-
zacskók; papírnehezékek; hajtogatott ajándékcsomagoló papír-
ból; papírzászlócska; papírtányéralátét-szet; papír konyharuha;
toll- vagy ceruzatartók; ceruzák; ceruzahegyezõk; toll- és ceruza-
tartó dobozok; tollak; folyóiratok; fényképalbumok; fényképek;
képes nyomtatványok; képeskönyvek; mûanyag csomagolóanya-
gok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; képek; képeslapok;
poszterek; nyomtatott kitüntetések; nyomtatott okiratok; nyomta-
tott meghívók; nyomtatott étlapok; receptkönyvek; gumipecsé-
tek; uzsonnazacskók; céltáblák, bélyegalbumok; irodaszerek; fû-
zõgépek; címkék; kereskedelmi kártyák; beosztás nélküli vonal-
zók; levélpapír, íróeszközök.

25 Futócipõk, pettyes selyemkendõk; baseballsapkák; strand-
ruhák; strandfelszerelések; övek; partedlik; bikinik; blézerek;
csizmák; csokornyakkendõk; melltartók; kalapok; sapkák; textil
elõkék; kabátok; ruhák; fülvédõk; lábbelik; kesztyûk; golfingek;
halloweenjelmezek; kalapok; hajpántok; fejfedõk; harisnyák;
gyermekruhák; zakók; farmerek; gyapjútrikók; kendõk; harisnya-
nadrágok; lábmelegítõk; ujjatlan kesztyûk; nyakkendõk; hálóin-
gek; hálóköntösök; overallok; pizsamák; pantallók; hosszúnadrá-
gok; pólók, poncsók; esõruházat; ruhák; szandálok; sálak; ingek;
cipõk; szoknyák; sortok; nadrágok; papucsok; alsónemûk; zok-
nik; harisnyák; kardigánok; kötött nadrágok; kötött ingek; fürdõ-
ruhák; topok; feszes kabát; T-pólók; fehérnemû; mellények,
nyakkendõk.

28 Akciós ügyességi játékok; akciójáték-figurák és azok tarto-
zékai; asztali játékok; kártyajátékok; többrészû készségfejlesztõ
gyermekjátékok; tollaslabdakészlet; léggömbök; baseballütõk;
kosárlabdák; vízi játékok; baseballok; strandlabdák; babzsákok;
babzsák babák; építõkockák; bowlinglabdák; buborékot készítõ
pálcák és az azt létrehozó készletek; baseballkesztyûk; sakk-kész-
letek; kozmetikai játékok gyermekeknek; karácsonyi zoknik; ka-
rácsonyfadíszek; gyûjthetõ játékfigurák; mozgatható gyermek-
ágy; gyermekágyba való játékok; lemez dobálójátékok; játékba-
bák; babaruhák; játékbaba-tartozékok; játékbabakészletek; elekt-
romos akciójátékok; kártyajáték-egységcsomagok; horgászbo-
tok; golflabdák; golfkesztyûk; golflabdajelzõk; az elektronikus
játékok kézi vezérlõegysége; jégkorongok; felfújható játékok;
összerakós mozaikjátékok; ugrókötél; favödrök; mágikus játé-
kok; színes játékgolyók; kombinációs játékok; mechanikai játé-
kok; játék zenedobozok; zenélõ játékok; beszélõ játékok; színes
szalagok kis játékokon; plüss játékok; babák; görkorcsolyák; gu-
milabdák; korcsolyák; futball labdák; búgócsigák; játéknyom-
dák; kitömött játékok; pingpongasztalok; célbadobó játékok; já-
tékmackók; teniszlabdák; akciós játékfigurák; játék vödör és la-
pátkészletek; mozgó játékok; játék jármûvek; játék rollerek; játék
autók; játék modellezõkészletek; játék figurák; játék bankok;
játék teherautók; játék órák; zsinórral felereszthetõ játékok, jojók.

(210) M 07 03722 (220) 2007.11.07.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) MR4
(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 03723 (220) 2007.11.07.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) MR5
(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 03742 (220) 2007.11.07.
(731) HAC Használtautó Centrum Kft., Biatorbágy (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek, gépkocsik, mopedek, motorkerékpárok.

35 Reklámozás, eladási propaganda, üzletszervezési tanács-
adás.

36 Ügynöki tevékenység, hitelközvetítés, finanszírozási szol-
gáltatások, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.

(210) M 07 03749 (220) 2007.11.07.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,

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

Budapest

(541) KENT HD
(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, cigarettafüstszûrõk,

dohányzók részére készült áruk, öngyújtók, gyufák.

(210) M 07 01946 (220) 2007.05.23.
(731) Móraprizma Termeltetõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Szövetkezet, Mórahalom (HU)
(740) Kazi Péter, Mórahalom

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött zöldségek.

31 Friss zöldségek.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
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(210) M 07 01973 (220) 2007.05.24.
(731) Kovács Béla, Szolnok (HU)

(546)

(511) 30 Kürtõskalács.

(210) M 07 02439 (220) 2007.07.06.
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) ORBIT FRUTIN
(511) 30 Cukorka- és cukrászáruk, nevezetesen rágógumi, buborék-

ká fújható rágógumi, cukorka, kandiscukor és menták.

(210) M 07 02447 (220) 2007.07.06.
(731) Borskanzen Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kárpáti Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 31 Gyümölcsök, friss, szõlõ, friss, szõlõtõkék.

32 Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,
alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkohol-
mentes, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izo-
tóniás italok, mustok, sörök, szódavizek, szõlõmust, vizek (ita-
lok), ásványvizek (italok).

33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-
vételével), alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, borok,
gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, likõrök, pálinkák,
brandyk, szeszes italok, égetett szeszes italok.

41 Múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), oktatás,
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, üdülési tárgyú
információ, üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziók-
ban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kan-
tinok, büfék, étkezdék, panziók, rendezvényhez termek kölcsön-
zése, sátrak kölcsönzése, szállodai szolgáltatások, székek, aszta-
lok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, turistaházak, vendéglá-
tóipar, étkezdék, éttermek.

(210) M 07 02451 (220) 2007.07.06.
(731) Masterplas Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) TERRALINE
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok, hangszigetelõ anyagok; szigetelõ-

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

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfaltok; bitumenalapú termékek; nem fémbõl készült
hordozható szerkezetek; valamint emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 07 02454 (220) 2007.07.06.
(731) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

(546)

(511) 30 Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládé-
termékek.

(210) M 07 02457 (220) 2007.07.06.
(731) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

(546)

(511) 30 Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládé-
termékek.

(210) M 07 02460 (220) 2007.07.06.
(731) ZAJ Discotechnika Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 02462 (220) 2007.07.06.
(731) Melone-Line Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Kovács Dénes, Berta és Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 07 02463 (220) 2007.07.06.
(731) Melone-Line Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Kovács Dénes, Berta és Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02468 (220) 2007.07.06.
(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),

Tokió (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EDIFICE
(511) 14 Elektronikus karórák és faliórák, és ezek alkatrészei; kar-

órák, amelyeknek olyan feladatuk van, hogy közvetítsenek és
adatokat cseréljenek kézi- (PDA) vagy személyi számítógéppel;
autonóm rádiókkal irányított órák.
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(210) M 07 02469 (220) 2007.07.06.
(731) dr. Noszticzius Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SOLVOCID
(511) 5 Fertõtlenítõszer (dezinficiens).

(210) M 07 02471 (220) 2007.07.06.
(731) Müller Ltd. & Co. KG, Ulm (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kávépótló szerek, lisztek és
más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsü-
temények, fagylaltok; cukorkák, beleértve a nem orvosi célra
használatos rágógumit, bonbonok; csokoládé, csokoládéfélesé-
gek, beleértve a pralinét és kekszet; 30. osztályba tartozó rágcsál-
nivalók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; drogéria és illatszer-kiskereskedés;
multimédia termékek kiskereskedése; nyomtatott termékek és
írószerek kiskereskedése; ruházati kiskereskedés; háztartási cik-
kek kiskereskedése; játékok és játékszerek kiskereskedése; édes-
ségek kiskereskedése.

(210) M 07 02472 (220) 2007.07.06.
(731) Müller Ltd. & Co. KG, Ulm (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kávépótló szerek, lisztek és
más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsü-
temények, fagylaltok; cukorkák, beleértve a nem orvosi célra
használatos rágógumit, bonbonok; csokoládé, csokoládéfélesé-
gek, beleértve a pralinét és kekszet; 30. osztályba tartozó rágcsál-
nivalók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; drogéria és illatszer kiskereskedés;
multimédia termékek kiskereskedése; nyomtatott termékek és
írószerek kiskereskedése; ruházati kiskereskedés; háztartási cik-
kek kiskereskedése; játékok és játékszerek kiskereskedése; édes-
ségek kiskereskedése.

(210) M 07 02832 (220) 2007.08.14.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUD FUTURE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

38 Távközlés.

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(210) M 07 02833 (220) 2007.08.14.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUD Skycourt
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(210) M 07 00845 (220) 2007.03.13.
(731) Babikszi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Rajmund, Dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek.

41 Nevelés, szakmai képzés.

42 Tudományos és ipari kutatás, tudományos és mûszaki szol-
gáltatások, szoftvertervezés és -fejlesztés, erre irányuló szakvéle-
mények adása, valamint erre irányuló tervezõ tevékenység, minõ-
ség-ellenõrzés, szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 07 00852 (220) 2007.03.13.
(731) The Best Group Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) UFFELMANN
(511) 8 Evõeszközök.

21 Fém háztartási és konyhai edények és egyéb felszerelések,
amelyek ezen osztályba tartoznak.

(210) M 07 00853 (220) 2007.03.13.
(731) The Best Group Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BACHMAYER
(511) 8 Evõeszközök.

21 Fém háztartási és konyhai edények és egyéb felszerelések,
amelyek ezen osztályba tartoznak.
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(210) M 07 00854 (220) 2007.03.13.
(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; cigaret-
ták, szivarok, tubák, rágódohány; cigarettapapírok, -hüvelyek és
-szûrõk; készülékek cigaretta saját célú készítésére, gyufa- és
dohánycikkek.

(210) M 07 00536 (220) 2007.02.16.
(731) PRO-MOT HUNGÁRIA Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

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

(210) M 07 00537 (220) 2007.02.16.
(731) PRO-MOT HUNGÁRIA Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

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

(210) M 07 01979 (220) 2007.05.25.
(731) TG Virágdekor Szakképzõ Iskola és Kollégium, Kecel (HU)

(546)

(511) 31 Friss gyümölcsök és zöldségek, különösen fûszerpaprika,
vetõmagok, élõ növények és virágok.

32 Sörök, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

33 Alkoholtartalmú italok, borok, pálinkák.

(210) M 07 02001 (220) 2007.05.29.
(731) ORION Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GLORION
(511) 30 Csokoládé, keksz, aprósütemény; sós keksz, ostya, cukrász-

sütemény, kukoricachips, kenyér, édestészta, kalács, vajastészta,
puding, szörbet, jégkrém, cukorka, karamel, rágógumi (nem orvo-
si célokra).

(210) M 07 02004 (220) 2007.05.29.
(731) Gastrosilver Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Bárszolgáltatások; gyorséttermek; étkezdék; éttermek; kan-
tinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló étter-
mek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; szállásügy-
nökségek; szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.

(210) M 07 02007 (220) 2007.05.29.
(731) Szollár Szilvia, Litér (HU)

(541) TENSEL
(511) 10 Aneszteziára, érzéstelenítésre szolgáló készülékek; diag-

nosztikai készülékek gyógyászati használatra; elektródák gyó-
gyászati használatra; elektromos akupunktúrás eszközök; fiziko-
terápiás készülékek; fizioterápiás készülékek; galvánterápiás ké-
szülékek; gyógyászati hullámvezetõk; gyógyászati készülékek és
eszközök, lézerek gyógyászati használatra; masszírozókesztyûk,
masszírozókészülékek; masszírozókészülékek, kozmetikai; orto-
pédiai cikkek; sebészeti készülékek és eszközök; szülészeti ké-
szülékek; testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek; uro-
lógiai készülékek és eszközök; vibrációs masszírozókészülékek;
állatgyógyászati készülékek és eszközök.

(210) M 07 02008 (220) 2007.05.29.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(541) AXE FRESH CARE
(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 03787 (220) 2007.11.12.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) A SZÍVED SZERINT
(511) 41 Szakmai elõadások és sportesemények szervezése.

43 Táplálkozási és egészségügyi tanácsadás.

(210) M 07 01590 (220) 2007.04.24.
(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 01780 (220) 2007.05.14.
(731) SIÓ-Eckes Kft., Siófok (HU)

(554)

(511) 32 Gyümölcslevek.

(210) M 07 02450 (220) 2007.07.06.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 07 00856 (220) 2007.03.13.
(731) Visa International Service Association (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Foster City, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VISA PAYWAVE
(511) 9 Bankkártyák, hitelkártyák, terheléses (debit) kártyák, elõre

fizetett kártyák; chipkártyák; mágneskártyák és üzleti alkalma-
zásra használt integrált áramkörû kártyák; kártyaolvasók, ame-
lyek tartalmaznak rádiófrekvencia-azonosító berendezést közve-
títésre, bemutatásra és fizetési információ tárolására a fizetõ
szolgáltatóval kapcsolatos használatra.

36 Pénzügyi szolgáltatások, bankszolgáltatások, hitelkár-
tya-szolgáltatások, terheléses (debit) kártya szolgáltatások és elõ-
re fizetett kártya szolgáltatások; fizetõkártya-szolgáltatások rá-
diófrekvencia-azonosító berendezések által, elektromos pénz-
készlet-átutalás és valutaváltó szolgáltatások, elektromos fizetõ
feldolgozó szolgáltatás, elõre fizetett telefonkártya szolgáltatás;
bonyolítás engedélyezés és megállapodási szolgáltatások; befize-
tési hozzáférhetõség és automata pénztárgép szolgáltatások; fize-
tõigazoló szolgáltatások; személytõl személyhez történõ elektro-
nikus fizetõ szolgáltatás, utazóbiztosító-szolgálat; fizetõhitelesítõ
szolgáltatás; tanácsadó szolgáltatás az összes fent felsorolt szol-
gáltatásra.

(210) M 07 02943 (220) 2007.08.28.
(731) GRAN KASTÁN Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.,

Esztergom (HU)

(546)

(511) 29 Tartósított és fõzött gyümölcsök.

(210) M 07 02561 (220) 2007.07.17.
(731) Ulpius-Ház Könyvkiadó- és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lehner Katalin, Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-
kiadás; oktatási tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus
publikációk (nem letölthetõk); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási
tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú).

(210) M 07 02562 (220) 2007.07.17.
(731) Ulpius-Ház Könyvkiadó- és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lehner Katalin, Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-
kiadás; oktatási tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus
publikációk (nem letölthetõk); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási
tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú).

(210) M 07 02568 (220) 2007.07.17.
(731) Lovkovics Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Bana Grácia, Bana és Téglásy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MIYABI
(511) 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 03006 (220) 2007.09.03.
(731) Shan Hai Guang, Budapest (HU)
(740) dr. Babó József, Babó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

25 Ruházati cikkek, kalapáruk.

(210) M 07 03014 (220) 2007.09.04.
(731) Világ Gyermekei Magyarország Alapítvány, Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Jótékonysági alapítvány képzés hátrányos helyzetû (fogya-
tékos) gyermekek, azok családjai és közösségei részére jótékony-
sági szolgáltatással kapcsolatban.

43 Hátrányos helyzetû gyermekek, családjaik és közösségeik
ellátása és menedékhelyen való elhelyezése jótékonysági szolgál-
tatással kapcsolatban.

44 Hátrányos helyzetû gyermekek, családjaik és közösségeik
részére emocionális (pszichológiai) tanácsadás jótékonysági szol-
gáltatással kapcsolatban.

(210) M 07 03015 (220) 2007.09.04.
(731) Arts And Sun Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 44 Kozmetikai szolgáltatások.

(210) M 07 03016 (220) 2007.09.04.
(731) Pharma-Trio Gyógyszerészeti Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Balázs Gergely, Dr. Tóth Balázs Gergely Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

44 Orvosi szolgáltatások, gyógyszerészeti tanácsadás, állat-
gyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgálta-
tások emberek és állatok számára.

(210) M 07 03022 (220) 2007.09.05.
(731) 2 Face Marketing és Promóciós Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 03944 (220) 2007.11.27.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03946 (220) 2007.11.27.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03948 (220) 2007.11.27.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) BORTEGIS
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(210) M 07 03950 (220) 2007.11.27.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 01139 (220) 2007.04.03.
(731) Kovács A. Magdolna, Budapest (HU)
(740) dr. Jakab Ildikó ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, és papírcikkek, karton és kartoncikkek, nyomtatvá-
nyok, újságok és folyóiratok, könyvek, könyvkötészeti cikkek,
fényképek; papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok; anya-
gok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (búto-
rok kivételével); tanítási és oktatási eszközök (anyagok, készülé-
kek kivételével); nyomdabetûk; klisék.

35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

36 Biztosítás és pénzügyek.

41 Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 07 01141 (220) 2007.04.03.
(731) Yukio, Nishida, Hiratsuka-shi, Kanagawa (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 41 Karate, harcmûvészetek, kínai harcmûvészetek, dzsiudzsi-
cu (cselgáncs) és egyéb harcmûvészetek oktatása; csikung, keleti
orvoslás, fitnesz, képességfejlesztés oktatása; egyéb mûvészetek
és erõmûvészetek, sportok és tudományok oktatása; harcmûvé-
szeti versenyek megtervezése/megszervezése/megnyitása; harc-
mûvészetekkel/harcias sportokkal kapcsolatos rendezvények
megtervezése/megszervezése; csikunggal/keleti orvoslással/fit-
nesszel és képességfejlesztéssel kapcsolatos szemináriumok
megtervezése/megszervezése/megnyitása; harcmûvészetre/har-
cias sportokra alkalmas helyiség/stadion biztosítása; harcmûvé-
szetekkel/csikunggal/keleti orvoslással/fitnesszel vagy képesség-
fejlesztéssel kapcsolatos filmek/videofilmek elkészítése/biztosí-
tása/leforgatása; harcmûvészetekkel, csikunggal, keleti orvoslás-
sal, fitnesszel vagy képességfejlesztéssel kapcsolatos mágneses
kártyák/mágneses lapok/mágneses szalagok/mágneses leme-
zek/optikai lemezek (beleértve a CD-t) optikai mágneses lemezek
és egyéb adathordozók vagy írott anyagok kölcsönzése; harcmû-
vészetekkel /csikunggal/keleti orvoslással/fitnesszel vagy képes-
ségfejlesztéssel kapcsolatos könyvtári kölcsönzés.

(210) M 07 01201 (220) 2007.04.11.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,

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

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáruk, dohányzási cikkek, ön-
gyújtók, gyufák.

(210) M 07 02700 (220) 2007.07.24.
(731) Jacobs Global Kft., Budapest (HU)
(740) Nyerges Viktória, Budapest

(591)

(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 03087 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 07 03089 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely 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 00992 (220) 2005.11.02.
(731) Imperial Chemical Industries PLC, London (GB)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) COLOURS OF THE WORLD
(511) 2 Festékek, kencék, mázok, lakkok; szárítóanyagok (a kike-

ményedõ szárítóanyagokat is beleértve), hígítók és színezékek
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mint festékek, kencék, mázok és lakkok adalékanyagai; rozsda el-
leni védõszerek és fakonzerváló anyagok, készítmények; (festék-
jellegû) alapozó-, bevonó- és mázolókészítmények; fapácoló és
festõanyagok.

(210) M 07 02711 (220) 2007.07.26.
(731) Helibor Kft., Izsák (HU)

(546)

(511) 33 Pezsgõk.

(210) M 07 02715 (220) 2007.07.26.
(731) Dobrocsi Péter, Budapest (HU)

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

35 Reklámozás, gyermek-, ifjúsági ruházati- és gyermekkisci-
põk termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatás.

(210) M 07 03098 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03104 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03107 (220) 2007.09.11.
(731) InnoConsult Group Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) INNOCONSULT GROUP
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák, piackutatás, piaci tanulmányok, szak-

mai konzultációk üzleti ügyekben, önköltségelemzés, üzleti felvi-
lágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üz-
letvezetési tanácsadás.

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, vámügyletek, ingatlanügyle-
tek, finanszírozási szolgáltatások, pénzügyi elemzések, pénzügyi
információk nyújtása, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénz-
ügyi tanácsadás.

(210) M 07 02196 (220) 2007.06.13.
(731) Hou Xiu Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõ, ruha, táska, sapka.

(210) M 07 02198 (220) 2007.06.13.
(731) Kolping Hotel Kft., Alsópáhok (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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

(210) M 07 02200 (220) 2007.06.13.
(731) Kolping Hotel Kft., Alsópáhok (HU)

(554)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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(210) M 07 00668 (220) 2007.02.27.
(731) EMPÓRIUM Ruha és Kötöttáru Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szánthó Pál ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02219 (220) 2007.06.14.
(731) Montone-Pelli Bõrruházat Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Tamás, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02221 (220) 2007.06.14.
(731) Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt., Kiskunhalas (HU)

(546)

(511) 29 Baromfi, különösen víziszárnyasok, friss, fagyasztott, elõ-
hûtött és tovább feldolgozott, egész és darabolt, csontozott készít-
mények, liba- és kacsamáj, illetve azok készítményei.

(210) M 07 02223 (220) 2007.06.14.
(731) Romanson Co., Ltd., Seoul (KR)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Karórák, zsebórák, ébresztõórák, asztali órák, elektromos és
elektronikus idõjelzõ eszközök, kronométerek, faliórák, idõzítõ-,
idõbeállító és vezérlõórák; óraláncok; mérõórák.

(210) M 07 02252 (220) 2007.06.20.
(731) Szinga-Sport Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 03496 (220) 2007.10.15.
(731) Kulcsár András, Gyöngyös (HU)
(740) dr. Váczy Kristóf szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) VI-TABAC
(511) 34 Dohánytermékek; vitaminozott készítményekkel részlege-

sen helyettesített illetve kiegészített egységcsomagolású dohány-
termék.

(210) M 07 03500 (220) 2007.10.16.
(731) EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(541) KONAD
(511) 3 Körömápolási cikkek, körömlakkok.

(210) M 07 03508 (220) 2007.10.16.
(731) VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet

Kht., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szakmai ismeretterjesztés, képzés, konferenciák szervezése
és lebonyolítása.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, kutatás, fejlesztés,
szaktanácsadás, jelentések, szakértõi vélemények, tanulmányok
készítése, technológiai tervezés, vízügyi adatszolgáltatás és elõ-
rejelzés, környezetvédelmi tanácsadás, minõsítés, minõség-ellen-
õrzés hitelesítés, akkreditálás.

(210) M 07 00733 (220) 2007.03.09.
(731) Szuna Gépjármûértékesítõ Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Pozsonyi András ügyvéd, Székesfehérvár

(541) Fehérvár Autóház
(511) 12 Gépkocsik.

(210) M 07 00750 (220) 2007.03.07.
(731) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(554)

(511) 33 Almapálinka.

(210) M 07 00751 (220) 2007.03.07.
(731) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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(554)

(511) 33 Vilmoskörte-pálinka.

(210) M 07 00752 (220) 2007.03.07.
(731) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(554)

(511) 33 Bodzapálinka.

(210) M 07 00753 (220) 2007.03.07.
(731) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(554)

(511) 33 Szilvapálinka.

(210) M 07 00968 (220) 2007.03.23.
(731) OLVEX Olajipari és Vegyipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,

Százhalombatta (HU)

(546)

(511) 6 Csõhálózat- és csõhálózatot képezõ elemek fémbõl, beleért-
ve az acélt is, kémiailag semleges és veszélyes folyadékok szállí-
tására, elvezetésére; ezen csõhálózatokhoz kapcsolódó tartályok,
fémpalackok melyeken sûrített semleges, vagy veszélyes gáz, il-
letve veszélyes folyadék és ezek kombinációjából álló töltet van.

7 A gõz-víz körfolyamatban részt vevõ kazánok elválasztha-
tatlan részét képezõ forrcsövek, kazáncsövek; gõz- és olajlevá-
lasztók, szeparátorok, kondenzátorok és kondenzálóberendezé-
sek, légkondenzátorok, gáztalanítók, beleértve a légtelenítõket.

11 Finomító-, gázmosó tornyok és desztillációs berendezések
és oszlopok, gáztisztító berendezések; kazánok szilárd, folyékony
vagy gáznemû fûtõanyaggal üzemelõ fûtõkészülékek, illetve gõz-
fejlesztõk, ezek elválaszthatatlan részét képezõ csövei és tûzcsö-
vei, valamint gõztárolók, gõzakkumulátorok; ezen berendezések
mûködési biztonságát elõsegítõ szûrõk, tápvíz-elõmelegítõk, víz-
lágyító készülékek és berendezések; hõvisszanyerõ és hûtõberen-
dezések.

21 Ipari célokra használt edények, autoklávok, hõszigetelt tar-
tályok a töltet jellegétõl és felhasználás módjától függetlenül.

(210) M 07 02137 (220) 2007.06.07.
(731) Huníz Hús-Depó Kft., Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FISHNESS
(511) 29 Halból készített ételek, nem élõ hal, sózott hal, halfilé, hal-

hús emberi fogyasztásra, heringek, szardínia, szardella, ajóka,
tonhal, lazac, halkonzervek, sózott hús, húskonzervek, nem élõ
fésûkagyló, ehetõ nem élõ kagylók, nem élõ osztriga, nem élõ gar-
nélarák, nem élõ homár, nem élõ kemény testû rákfélék, nem élõ
folyami rákok, nem élõ apró tengeri rákok, nem élõ tengeri ubor-
ka, kaviár, nem élõ languszták, hentesáruk, hús, tartósított hús,
halhúsból és egyéb húsból készült kolbászok, hurkák, véres hur-
kák, sonkák, felvágottak, virslik, bundás virslik, máj, húskivona-
tok, húskocsonyák, húsleves-koncentrátumok, levesek, halászle-
vek, erõlevesek, leveskészítmények, húsleveshez (táptalajhoz)
készítmények, fehérje emberi fogyasztásra, állati velõ táplálkozá-
si célra.

(210) M 07 02230 (220) 2007.06.14.
(731) Lakó Csaba, Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, Gyõr

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 07 03537 (220) 2007.10.18.
(731) Molnár László, Edelény (HU)

(541) MOKU
(511) 30 Péksütemények (kürtõskalács).
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(210) M 07 02983 (220) 2007.08.28.
(731) Adányi Tamás, Szeged (HU);

Segesváry Klára, Szeged (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02526 (220) 2007.07.12.
(731) Mevaco International GmbH, Göppingen (DE)
(740) dr. Szalma Miklós, Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 6 Ablakgörgõk; ablakkeretek, ablaktokok fémbõl; ablakke-
ret-rögzítõk; ablakkilincsek fémbõl; ablakredõnyök, zsaluk fém-
bõl; ablakszárnyrögzítõk fémbõl; ablakszerelvények fémbõl;ab-
lakvasalások; acél nyers vagy félig megmunkált állapotban; acél-
csövek; acélgolyók;acélhuzalok; acéllemezek; acélötvözetek;
acélredõnyök; acélrudak; acélszalag; adagológaratok fémbõl
(nem mechanikus); ajtóbetétek fémbõl; ajtócsukó készülékek
(nem elektromos);ajtókeretek, ajtótokok fémbõl; ajtókilincsek
fémbõl; ajtókopogtatók; ajtónyitó szerkezetek (nem elektromos);
ajtóreteszek; ajtószerelvények fémbõl; ajtóvasalások; ajtózárak
fémbõl; aknarácsok, búvónyílásfedelek fémbõl; alpakka, újezüst
(ezüst-nikkel ötvözet); alumínium; alumíniumfólia sodronyköte-
lek;edényakasztók fémbõl; elosztóvezetékek fémbõl csõvezeté-
kekhez; elõre gyártott padozatok, peronok fémbõl, emelõcsigák
fémbõl (nem gépekhez); emléktáblák fémbõl; ereszcsatornák
fémbõl; erõsítõ-, merevítõanyagok fémbõl, betonhoz; erõsítõ-,
merevítõanyagok, fémbõl, csövekhez; erõsítõ-, merevítõanya-
gok, fémbõl, épületekhez; erõsítõanyagok, vázanyagok fémbõl,
gépszíjakhoz;ezüstforrasztó; ezüstözött ónötvözet; falburkolatok
fémbõl; falicsatlakozók fémbõl;falkapcsok [hegymászó-felszere-
lés]; fák fém védõszerkezetei; fehérfém, csapágyfém; fejgeren-
dák, áthidaló elem fémbõl; ferrokróm; ferromolibdén; ferroszilí-
cium; ferrotitán; ferrovolfrám; feszítõelemek;fém bélésgyûrûk;
fém emlékmûvek; fém karperecek azonosításhoz, kórházak részé-
re; fémablakok;fémajtók fémszalagfeszítõ elemek; fémszerelvé-
nyek építményekhez; fémszerelvények sûrítettlevegõ-vezetékek-
hez; fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; fémtartályok;
fémtartályok savak tárolásához; fémtartályok sûrített gáz vagy fo-
lyékony levegõ tárolására; fémzárak jármûvekhez; forgó ké-
ménytoldalék (fémbõl); forgóajtók, nem automatikus; forrasztó-
huzal fémbõl; födémek, mennyezetek fémbõl; födémgerendák
fémbõl; függõszerkezetek, hurkok fémbõl tehermozgatáshoz; für-
dõkabinok fémbõl; fürdõmedencék madaraknak (fémszerkeze-
tek); galenit (érc); germánium; gépszíjrögzítõk fémbõl; gombki-
lincsek, gombfogantyúk fémbõl; gyûrûs(fejû) csavarok; hafnium
(celtium); hajókikötõ bakok, kikötõcölöpök, jelzõoszlopok fém-
bõl; hajókikötõ bóják fémbõl; harangok konzervdobozok fémbõl;
koszorúgerendák, tartógerendák fémbõl;könyökcsövek fémbõl;
kötélpálya- és futómacska-kábelek; kötélvégelzárók, csatlakozók
fémbõl;kötések fémbõl; kötõfonalak fémbõl mezõgazdasági
használatra; króm; krómércek; kulcsok;külsõ zsaluk, ablaktáblák
fémbõl; küszöbök fémbõl; lakatok; lambériák, falburkolatok fém-
bõl;láncok állatok számára; láncok kutyáknak; lefolyócsövek
fémbõl; lefolyók, vízlevezetõ csatornák fémbõl; lemezbugák,
brammák vasból; levélszekrények fémbõl; lécek fémbõl; lépcsõ-
foklapok fémbõl;lépcsõpofák, lépcsõoldalfalak fémbõl; limonit
(barnavasérc); madárkalitka (szerkezetek) fémbõl; magnézium;
mangán; melegházak szerkezeti elemei fémbõl; mellszobrok fém-
bõl; merevítõlemezek;molibdén; mozgatható lépcsõk utasok ki-
és beszállásához fémbõl; mûjégformák fémbõl;mûvészeti tárgyak
fémbõl; nikkel; nióbium; nyomócsövek fémbõl; ólom, nyers vagy

félig megmunkált állapotban; ólomzárak, plombák; ón; ónfólia;
ónozott lemez csomagolóanyagok; orsók fémbõl flexibilis csö-
vekhez, nem mechanikusak; padlóburkolatok fémbõl; padlóbur-
koló lapok fémbõl; palackzárak fémbõl; patkószegek; páncélok,
mellvértek; páncélszekrények; páncélzatok; párkánydíszek fém-
bõl;pénzkezelõ csipeszek nem nemesfémbõl; pénzszekrények,
perselyek (kazetták) fémbõl;piroforos (öngyulladó) fémek; raké-
takilövõ állványok fémbõl; rakodólapok anyagmozgatáshoz fém-
bõl;rakodólapok fémbõl; rakszelvény mérõrudak fémbõl, vasúti
kocsikhoz; rendszámtáblák fémbõl;reteszek; reteszek, kallantyúk
fémbõl; réz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; rézgyû-
rûk;rézhuzal, nem szigetelt; rovarernyõkeretek fémbõl; rögzített
törülközõadagolók fémbõl;rudak fémbõl keményforrasztáshoz és
hegesztéshez; rugók (fém tömegcikk); rugószárak (lakatok-
hoz);ruhaakasztók fémbõl; sarkantyúk, kapaszkodókarmok; sa-
rokpántok, ablakpántok fémbõl; sarokpántok fémbõl; sarokvasak,
szögvasak; sasszegek; satupadok fémbõl; sárgaréz, nyers vagy fé-
lig megmunkált állapotban; sátorcövekek fémbõl; seprûnyelek
fémbõl; sínek fémbõl; sínhevederek, csatlakozólemezek; sírbol-
tok fémbõl; síremlékek fémbõl; síremlékek fémlapjai; sírok záró-
lapjai, keretei fémbõl; szarvasüllõk; szállítótálcák fémbõl; szá-
mok és betûk fémbõl, a nyomdabetûk kivételével; szegecsek,
fémbõl; szegecsek, (gombos)tûk (fém tömegcikkek); szelepek
fémbõl (nem géprészek); szellõztetõablakok, csapóablakok fém-
bõl; szerelvények koporsókhoz (fémbõl); szerszámnyelek fém-
bõl; szerszámosdobozok fémbõl (üres); szerszámosládák fémbõl
(üres); szélkakasok fémbõl; szíjfeszítõk fémbõl; szobrok fém-
bõl;szorítókengyelek kábelekhez és csövekhez; szórófejek, fúvó-
kák fémbõl; szögek; szögesdrót; tantál (fém); tartályok fémzárai;
tartályok folyékony üzemanyag részére fémbõl; támoszlopok,
cölöpök fémbõl; teherhordó fémhevederek; telefonfülkék fém-
bõl; telefonpóznák fémbõl; tetõfedések (fémbõl);tetõfedõ anya-
gok fémbõl; titán; tolózárak; tolózárak (lapos); tombak; tömítõfe-
delek fémbõl; tûzbakok;tûzellenzõk fémbõl; tûzõszegek; tyúkó-
lak, tyúkketrecek fémbõl; ugródeszkák fémbõl; újezüst, pakfong,
alpakka; úszó fémtartályok; úszódokkok fémbõl, hajók kikötésé-
re; úszómedencék (fémszerkezetek);útburkolatelemek fémbõl;
útjelzõk fémbõl, nem világítóak és nem mechanikusak; vanádi-
um; vas nyers vagy félig megmunkált állapotban; vasabroncsok;
vasáruk zsírzófejek; ágylábgörgõk fémbõl; ágyvasalások fémbõl;
állítóhorgok fémbõl csövekhez; építmények acélból; építõanya-
gok fémbõl; építõelemek fémbõl; épület- vagy bútorszerelvények
alpakkából (újezüstbõl); ételdobozok fémbõl; öntödei formák,
kokillák fémbõl; öntõformák (öntöde); öntött acél; öntöttvas,
nyers vagy félig megmunkált állapotban;összekapcsoló elemek
fémbõl, láncokhoz; üllõk; üllõk (hordozható); ütközõk fémbõl.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; anyagpróba; bakteriológiai kutatás; bel-
sõépítészet; biológiai kutatás; csomagolástervezési szolgáltatá-
sok; divattervezés; felhõk szétoszlatása; fizikai kutatások; föld-
mérés; geológiai felderítés; geológiai kutatás;geológiai szakvéle-
mények készítése; gépjármûvek mûszaki vizsgálata; grafikusmû-
vészi tervezési szolgáltatások; hosting szolgáltatások webolda-
lakhoz; idõjárás-elõrejelzõ szolgálat; ipari formatervezés; kozme-
tikai kutatás; kõolajmezõk kiaknázásának elemzése; környezet-
védelmi tanácsadás; kutatás és fejlesztés (mások részére); mecha-
nikai kutatás; mértékhitelesítés (mérésügy); minõség-ellenõrzés;
mûalkotások hitelesítése; mûszaki kutatás; mûszaki szakértõi te-
vékenység; mûszaki tervtanulmányok készítése; olajkutak ellen-
õrzése; olajkutatás; stíldíszítés (ipari formatervezés); szakvéle-
mények adása kõolajmezõkrõl; szakvélemények adása (mérnöki
munkákkal kapcsolatban); számítógépprogramok adatainak és
adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja;
számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépek kölcsönzé-
se; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek
tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel
kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; szá-
mítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok köl-
csönzése; számítógép-programozás;számítógépszoftver fenntar-
tása; tenger alatti kutatás; textilek tesztelése (kipróbálása); válasz-
tottbírósági/döntõbírósági szolgáltatások; várostervezés; vegy-
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elemzés; kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgál-
tatások; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; építé-
si tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció.

(210) M 07 03942 (220) 2007.11.27.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03943 (220) 2007.11.27.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03945 (220) 2007.11.27.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03947 (220) 2007.11.27.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03949 (220) 2007.11.27.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 02904 (220) 2007.08.22.
(731) BASF Agro B.V., Zweigniederlassung Wädenswill,

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

Budapest

(541) FENDONA
(511) 5 Féregirtó szerek, fõleg kártékony állatok irtására szolgáló

készítmények, gombaölõ szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó sze-
rek.

(210) M 07 02928 (220) 2007.08.24.
(731) Auto Kelly Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Váradi Gábor, Váradi Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 12 Szárazföldi jármûvek.

(210) M 07 02929 (220) 2007.08.24.
(731) Auto Kelly Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Váradi Gábor, Váradi Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 12 Szárazföldi jármûvek.

(210) M 07 02932 (220) 2007.08.17.
(731) Cseke Kerékpárértékesítõ Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Kerékpárok.

(210) M 07 02936 (220) 2007.08.27.
(731) Interiora House Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Pallag Péter, Törõ és Pallag Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, 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 02937 (220) 2007.08.27.
(731) Corvus Design Kft., Budapest (HU)

(541) SÓDER A Hufbau kommunikációs lapja
(511) 35 Reklámozás.

(210) M 07 01987 (220) 2006.09.11.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(554)

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

(210) M 07 03113 (220) 2007.09.12.
(731) GABI Pékáru-készítõ Kkt., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kenyérfélék, péksütemények, kétszersültek és cukrászsüte-
mények.
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(210) M 07 03114 (220) 2007.09.12.
(731) GABI Pékáru-készítõ Kkt., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kenyérfélék, péksütemények, kétszersültek és cukrászsüte-
mények.

(210) M 07 03013 (220) 2007.09.04.
(731) Békési és Fia Bt., Békés (HU)

(554)

(511) 33 Pálinkák (sörök kivételével).

(210) M 07 02373 (220) 2007.06.29.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(554)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(210) M 07 03339 (220) 2007.10.02.
(731) Hoxy Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Prezecsán Gábor, Budapest

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

(210) M 07 03350 (220) 2007.10.02.
(731) N-Vogue Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)
(740) dr. Földvári László, Földvári Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; sportedzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelé-
sek kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények
üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása.

(210) M 07 03351 (220) 2007.10.02.
(731) Audentes Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Németh Zsolt, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

39 Szállítás.

43 Vendéglátás.

(210) M 07 03354 (220) 2007.10.02.
(731) Chen Ta, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruha, lábbeli.

(210) M 07 01743 (220) 2007.05.10.
(731) dr. Kiss Marietta, Gödöllõ (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03582 (220) 2007.10.25.
(731) Royal Brinkers Hungary Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Tamás ügyvéd, Budapest

(546)
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(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 03583 (220) 2007.10.25.
(731) Royal Brinkers Hungary Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Tamás ügyvéd, 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 03598 (220) 2007.10.25.
(731) VASCO-BÚTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok és bútorgarnitúrák; konyhai bútorok és bútorgarni-
túrák; irodabútorok; iskolabútorok; kórházi bútorok; kerti búto-
rok; mindezek részegységei és tartozékai; tükrök; keretek; ablak-
és ajtószerelvények nem fémbõl; fa- vagy mûanyag létrák; fahor-
dók; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaru-
ból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrá-
ból, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy
mûanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; szobrok és mûvészeti tárgyak fából, elefántcsontból,
viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból.

35 Kereskedelmi ügyletek; hirdetés; reklámozás; árubemuta-
tás; kiskereskedelmi szolgáltatások, különösen bútorok, bútorgar-
nitúrák, ezek részegységei és tartozékai tekintetében; franchise
szolgáltatások bútorok, bútorgarnitúrák, ezek részegységei és tar-
tozékai kereskedelmével kapcsolatban; elektronikus kereskedel-
mi szolgáltatások áruk, különösen bútorok, bútorgarnitúrák, ezek
részegységei és tartozékai tekintetében; üzleti tanácsadás franchi-
se rendszerek létrehozásához és/vagy mûködtetéséhez; üzletszer-
vezési és üzletvezetési segítségnyújtás és tanácsadás, különösen
bútorüzletekkel kapcsolatban.

(210) M 07 03600 (220) 2007.10.26.
(731) Mona Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek.

(210) M 07 03601 (220) 2007.10.26.
(731) Mona Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek.

(210) M 07 03602 (220) 2007.10.26.
(731) HáziPatika.com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, illatszerek, csecsemõápolási cikkek.

5 Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyászati se-
gédeszközök, bébiételek; bioélelmiszerek, gyógyhatású készít-
mények, drogériai termékek, csecsemõápolási és egészségügyi
termékek.

28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek.

35 Interneten és más telekommunikációs rendszereken történõ
reklámozás és kereskedelem.

42 Interneten, és más telekommunikációs rendszereken történõ
tartalom- és információszolgáltatás; interaktív szolgáltatások; or-
vosi, higiéniai, életvezetési tanácsadás.

(210) M 07 03613 (220) 2007.10.26.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,

Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, cigarettafüstszûrõk,
dohányzók részére készült áruk, öngyújtók, gyufák.

(210) M 07 03134 (220) 2007.09.13.
(731) Magyar Távirati Iroda Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Boza Laura, Budapest

(546)

(511) 16 Albumok, fényképek, képek, könyvek, fotóalbumok, élet-
rajzok.

41 Könyvkiadás, kulturális célú kiállítások szervezése, fotóki-
állítás, emlékkiállítás, fotóalbum kiadása, híres személy életútját,
pályáját bemutató könyvkiadás, fotóalbum kiadása, fotókiállítás.

(210) M 07 03358 (220) 2007.10.03.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 03362 (220) 2007.10.03.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

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

(210) M 07 03370 (220) 2007.10.04.
(731) InnovAID Innovációs és Gazdasági Tanácsadó Bt.,

Kecskemét (HU)

(541) InnovAID
(511) 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 03391 (220) 2007.10.05.
(731) Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Szabó László, Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, újságok, folyóiratok, könyvek, ké-
pes tájékoztatók, könyvkötészeti anyagok, papíripari cikkek, taní-
tási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

41 Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenysé-
gek.

(210) M 07 03393 (220) 2007.10.05.
(731) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 29 Disznósajt.

(210) M 07 03399 (220) 2007.10.08.
(731) CSZ Destilation Kft., Nagycenk (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Gróf Széchenyi Pálinka
(511) 33 Égetett szeszes italok, pálinka.

(210) M 07 03400 (220) 2007.10.08.
(731) Alveola Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai bõrápoló szerek, kozmetikai ceruzák, kozmeti-
kai festékek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmé-
nyek fürdõkhöz, kozmetikai készletdobozok, kozmetikai krémek,
kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, kozmetikai szerek
szempillákhoz.

(210) M 07 03403 (220) 2007.10.08.
(731) Alveola Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Diétás élelmiszer gyógyászati használatra, gyógyhatású
adalékanyagok, gyógynövények.

(210) M 07 03406 (220) 2007.10.08.
(731) Csillag Show-Tánc Egyesület, Paks (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 07 03412 (220) 2007.10.08.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) REXONA TEENS DANCE ENERGY
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toalettvizek, illatosított testspray-k; olajok, krémek és test-
ápolók; borotvahabok, borotvazselék, borotválkozás elõtti és utá-
ni ápolószerek; hintõpor; készítmények fürdéshez és tusoláshoz;
hajápolók; fogápolók; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó száj-
vizek; dezodorok; izzadásgátlók személyi használatra; gyógyha-
tású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények.
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(210) M 07 03414 (220) 2007.10.08.
(731) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) CSACSKA MACSKÁK
(511) 9 Színházi vagy zenei hangfelvételek vagy videofelvételek;

napszemüvegek; mágnesek; minden típusú vezeték nélküli mo-
biltelefon-készülékek és alkatrészek, mobiltelefon-fedõlapok; le-
tölthetõ csengõhangok, zene, MP3-lejátszók, grafikák, video-
megjelenési képek vezeték nélküli mobil kommunikációs eszkö-
zökre, vezeték nélküli továbbítás csengõhang-feltöltésre és -letöl-
tésre, hang-, zene-, MP3-lejátszók, grafikák, videó megjelenési
képek, információ és hírek az egész világra kiterjedõ számítógé-
pes hálózatról a vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre;
szavazás és hang- és üzenetfogadás vezeték nélküli mobil kom-
munikációs eszközök között; videójáték-programok, amik kazet-
tákon, lemezeken, CD-ROM-okon, szalagokon vannak rögzítve,
és minidiszken; lemezre rögzített számítógépes játékszoftver,
CD-ROM-ok és minidiszkek.

16 Nyomtatott anyagok, nevezetesen jegyzetpapír és gyûrûs-
könyvbetét papírok, fantasztikus könyvek sorozatai, képregé-
nyek, nevezetesen képregénykönyvek, matricák, kiragasztani va-
ló matricák, cserekártyák, jegyzetkártyák, poszterek, dossziék,
ceruzák, tollak, naptárak.

18 Esernyõk, bõröndcédulák, sporttáskák, hátizsákok, övtás-
kák, küldönctáskák, kézitáskák, aprópénzes pénztárcák, iskola-
táskák, strandtáskák.

25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloweenjelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõsortok, fülvédõk,
nyakvédõk, pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõfelsõk, síruhák,
hosszúnadrágok, napvédõk, nadrágtartók, garbók, alsóruházat,
mellények, melegítõruhák, fejvédõk.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dobójá-
tékok; plüssjátékok; akciófigurák és ehhez tartozékok;
CD-ROM-okat hasznosító egyedülálló videojátékgépek, egye-
dülálló videojátékgépek, egyedülálló hangkimenetgépek, táblajá-
tékok; sportcikkek, nevezetesen golfütõk, baseball-labdák, fut-
ball-labdák, vízilabdák, játék labdák, baseballütõk; karácsonyfa-
díszek.

38 Televíziós mûsorszóró szolgáltatás kábelen, szatelliten és
más forráson keresztül; kábelrádió-mûsorszórás, kábelrádió-köz-
vetítés; mobilrádió-kommunikáció; rádiós mûszorszórás; rádiós
kommunikáció; vezeték nélküli mobiltelefon telekommunikációs
szolgáltatás és minden típusú mobiltelefon-szolgáltatás; letölthe-
tõ csengõhang ellátás, zene, MP3-as lejátszók, grafikák, videokép
vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre, vezeték nél-
küli továbbítás csengõhangok fel- és letöltése, hang-, zene-,
MP3-as lejátszók, grafika, videoképek, információ és hírek a glo-
bális számítógépes hálózatról vezeték nélküli mobil kommuniká-
ciós eszközre; vezetékes telefonok közötti hang- és szöveges üze-
netek küldése és fogadása; internetszolgáltatás, amibe beletarto-
zik a kommunikációs szolgáltatás, nevezetesen hang- és audiovi-
zuális felvételek közvetítése az interneten keresztül.

41 Oktatás, tanítás és képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
szolgáltatás, beleértve a rádió- és televízióprogramokat; film- és
élõ adások bemutatása; animációs filmek és televíziós bemutatók;
mozi- és tv-stúdiós szolgáltatások; mozgóképes szórakoztató-
szolgáltatások; tévés szórakoztatás és élõ adás 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 adatbázisokon keresz-
tül; táncmûsoros produkciók, zenei mûsorok és videó díjkiosztó
mûsorok; vígjátékmûsorok, játékprogramok és sportmûsorok élõ
mûsor elõtt, amik élõ adást sugároznak vagy felvételek késõbbi
sugárzásra; élõ zenei koncertek; tv-hírmûsorok; tehetségkutató
versenyek szervezése és zenei és televíziós díjkiosztó mûsorok;

stílus- és divatbemutató szervezése és bemutatása; információ-
szolgáltatás a szórakoztatás területén a világméretû számítógépes
hálózaton keresztül.

(210) M 07 02177 (220) 2007.06.11.
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/124538 2007.03.07. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

nás elégtelenség kezelésére szolgáló eszközök.

(210) M 07 02960 (220) 2007.08.29.
(731) STÜHMER Kft., Eger (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

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

(210) M 07 02961 (220) 2007.08.29.
(731) Stühmer Kft., Eger (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) Stühmer Rózsa
(511) 30 Cukorka, csokoládé, csokiszelet, fagylalt.

(210) M 07 02968 (220) 2007.08.29.
(731) Raáb Márta, Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03179 (220) 2007.09.19.
(731) B.C. Velvet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03813 (220) 2007.11.13.
(731) Hormel Foods Corporation, Austin, Minnesota (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SPAM
(511) 29 Húskonzervek, melyek fõleg sertéshúsból és baromfihúsból

állnak, vagdalt húsfélék.

(210) M 07 02974 (220) 2007.08.30.
(731) Szentkirályi Ásványvíz Termelõ és Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

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

(210) M 07 02975 (220) 2007.08.30.
(731) Szentkirályi Ásványvíz Termelõ és Forgalmazó Kft.,

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

(546)

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

(210) M 07 02979 (220) 2007.08.30.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Médiacápa-avagy már megint túlélni Bagi-Nacsát
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 02980 (220) 2007.08.30.
(731) KÁCSA 98 Bt., Pécel (HU)
(740) dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) KOBUCI
(511) 30 Kenyér, liszttartalmú ételek, pizzák, szendvicsek, zsemlék,

pirított pékáruk különbözõ feltétekkel.

43 Kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, vendéglátóipar, ét-
kezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

(210) M 07 02981 (220) 2007.08.30.
(731) FIVINVEST Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Filmgyártás, szórakoztatás, kulturális tevékenység.

(210) M 07 02982 (220) 2007.08.30.
(731) Kalicza Andrea Erzsébet, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 03187 (220) 2007.09.20.
(731) JIA JIA 2003 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02993 (220) 2007.09.03.
(731) HRP Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Számítógépek, noteszgépek, notebookok, számítógép-peri-
fériák.

(210) M 07 03004 (220) 2007.09.03.
(731) Nemes Attila, Nagykanizsa (HU)

(541) MAKTÁR
(511) 16 Újságok, albumok, bélyegzõk (pecsétek), borítékok, brosú-

rák, vékony fûzött könyvek, címbélyegzõk, címbélyegek, dalos-
könyvek, dossziék, értesítések, fedelek, kötések, borítók, fény-
képtartók, folyóiratok, füzetek, grafikai reprodukciók, grafikus
ábrázolások, hirdetõtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek,
íróeszközök, jegyek, katalógusok, könyvecskék, füzetek, köny-
vek, levelezõlapok, levélpapír, magazinok, revük (idõszaki la-
pok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok, nyomtatott pub-
likációk, nyomtatványok, oktatási eszközök, plakátok, falraga-
szok papírból vagy kartonból, prospektusok, transzparensek.
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(210) M 07 03110 (220) 2007.09.12.
(731) Innotransz Mérnöki Iroda Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(210) M 07 03111 (220) 2007.09.12.
(731) Innotransz Mérnöki Iroda Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 01842 (220) 2007.05.17.
(731) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Király Ildikó, Alsónémedi

(541) MANDY
(511) 30 Kakaókrém, kávé, tea, kakaó, cukor.

(210) M 07 02108 (220) 2007.06.04.
(731) Scherint-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 03357 (220) 2007.10.03.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 01576 (220) 2007.04.24.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 01577 (220) 2007.04.24.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 01578 (220) 2007.04.24.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.
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(210) M 07 01670 (220) 2007.05.03.
(731) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BURGIT HYDROMED
(511) 3 Test- és szépségápolási termékek, lábápolási termékek, láb-

fürdõk, lábfej és lábszár ápolására szolgáló tejek és krémek, pedi-
kürnél alkalmazott felszerelések, bõrkeményedés kezelésére
használt készítmények, szõrtelenítéshez használt fürdõk, sampo-
nok és testápoló tejek, hideggyanta szõrtelenítéshez, fürdõsók.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; tapaszok, köt-
szeranyagok.

35 Mindenféle reklámtevékenység.

(210) M 07 01672 (220) 2007.05.03.
(731) STRAGEN PHARMA SA, Geneva (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GESTOMIX
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen hormonális

gyógyászati készítmények.

(210) M 07 01673 (220) 2007.05.03.
(731) MADETA a.s., eské Budjovice (CZ)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(210) M 07 02378 (220) 2007.07.02.
(731) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Érd (HU)
(740) dr. Szalay Péter, 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.

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

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

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

(210) M 07 03141 (220) 2007.09.14.
(731) Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03143 (220) 2007.09.14.
(731) Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány, Szeged (HU)
(740) Nagy Henriett, Szeged

(546)

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

(210) M 07 03144 (220) 2007.09.14.
(731) Pharmacenter Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 07 03145 (220) 2007.09.14.
(731) Gestim Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Havasi Dezsõ, Havasi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 36 Ingatlanközvetítés; ingatlankezelés.

(210) M 07 03151 (220) 2007.09.17.
(731) TELIFA Fatelítõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Bócz Andrea, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TELIFA
(511) 19 Fûrészáruk, kerítések, kertépítõ elemek, faburkolatok.

20 Kerti bútorok fából.

28 Kerti játékok, játékszerek fából.

40 Faanyag-megmunkálás (fatelítés).
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(210) M 07 03152 (220) 2007.09.17.
(731) Elegant Diamante és Kroko Gyermek Stúdió Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Gergely, Dr. Tóth Gergely 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.

(210) M 07 03153 (220) 2007.09.17.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03156 (220) 2007.09.17.
(731) Mályi Tégla Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Mályi (HU)
(740) dr. Papp Ferenc ügyvéd, Miskolc

(541) PORObrick
(511) 19 Téglák.

(210) M 07 03692 (220) 2007.11.05.
(731) Sinterra Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Limbek Andrea, Dr. Limbek Andrea Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, infor-
mációknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, köz-
vélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci ta-
nulmányok, piackutatás, reklámanyagok naprakész állapotba ho-
zása, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák,
ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingat-
lanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, jelzálog-hitelezés,
kölcsön (finanszírozás), követelésbehajtási ügynökségek, lakás-
bérlet, lakásügynökségek, lakbérbehajtás, óvadék, kezesség,

pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénz-
ügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, részletfizeté-
ses hitelnyújtás, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése, va-
gyonkezelés.

(210) M 07 03693 (220) 2007.11.05.
(731) PRO-SETTE Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 03695 (220) 2007.11.05.
(731) Martin Invest Hungary 2001 Kft., Békéscsaba (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

(210) M 07 03176 (220) 2007.09.19.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szöllõsi Adél jogtanácsos, Gyõr

(541) GYÕRI ÉDES DUPLAJÓ
(511) 30 Aprósütemények, cukorkaáruk, cukrászsütemények, csoko-

ládé, gabonakészítmények, gyümölcsös sütemények, kakaóter-
mékek, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok, mentacukorkák,
pralinék, piskóták, teasütemények, sütemények, sós kekszek, zse-
lék.

(210) M 07 03183 (220) 2007.09.19.
(731) Scorpius (Société par actions simplifiée), Paris (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti termékek, dietetikai készítmények és táp-
lálékkiegészítõk gyógyászati célokra.

(210) M 07 03200 (220) 2007.09.21.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

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

38 Távközlés; rádió- vagy televíziómûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.

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

(210) M 07 03201 (220) 2007.09.21.
(731) Debreceni Klára, Piliscsaba (HU);

Hórász Zoltán, Budapest (HU);
Sajben Mihály, Õrbottyán (HU)

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék, kávéházak; vendéglátóipar; szállodai szolgáltatások; étte-
rem.

(210) M 07 03274 (220) 2007.09.27.
(731) MPC 2005 Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminiszt-
ráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyle-
tek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 03277 (220) 2007.09.27.
(731) Alpha Trading Kft., Budapest (HU)
(740) Gál Ferenc, Budapest

(541) ALPHA NAVIGO
(511) 9 GPS navigációs rendszer gépjármûvekhez, tudományos cél-

ra szolgáló mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ berendezések.

(210) M 07 03278 (220) 2007.09.27.
(731) Celsius Plussz Termékelõállító, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Nagykõrös (HU)

(546)

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

(210) M 07 03279 (220) 2007.09.27.
(731) Celsius Plussz Termékelõállító, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Nagykõrös (HU)

(546)

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

(210) M 07 02583 (220) 2007.07.18.
(731) Koko Flex Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Révész Ilona ügyvéd, Budapest

(541) KOKO FLEX
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

(210) M 07 02586 (220) 2007.07.18.
(731) BEL LEERDAMMER B.V., Schoonrewoerd (NL)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Sajtok, sajtspecialitások.

(210) M 07 03285 (220) 2007.09.28.
(731) PENTA PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

Iroda, Gyõr

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

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

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

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

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

(210) M 07 03311 (220) 2007.09.28.
(731) Kiwi Fúzió Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Márkusfalvi-Tóth Ádám, Márkusfalvi és Simon Ügyvédi

Iroda, Budapest
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(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, ét-
kezdék; kávéházak; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önki-
szolgáló éttermek.

(210) M 07 03312 (220) 2007.09.28.
(731) vintoCON Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Böszörményi-Nagy Krisztina, Böszörményi-Nagy Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) ProFM
(511) 9 Számítógépprogramok.

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

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

(210) M 07 03313 (220) 2007.09.28.
(731) Malmos Balázs, Barcs (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyteák, gyógynövények, gyógyitalok, gyógyhatású
adalékanyagok.

30 Tea, teaalapú italok.

(210) M 07 03353 (220) 2007.10.02.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Danubius. Az én rádióm
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 01754 (220) 2007.05.10.
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Pieve di Cento (Bologna) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TOPLUX
(511) 11 Világítókészülékek és -berendezések; jármûvek világító-

eszközei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világí-
tóeszközök.

(210) M 07 01755 (220) 2007.05.10.
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Pieve di Cento (Bologna) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JODIOLUX
(511) 11 Világítókészülékek és -berendezések; jármûvek világító-

eszközei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világí-
tóeszközök.

(210) M 07 01756 (220) 2007.05.10.
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Pieve di Cento (Bologna) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) QUICK SIGNAL
(511) 11 Világítókészülékek és -berendezések; jármûvek világító-

eszközei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világí-
tóeszközök.

(210) M 07 01758 (220) 2007.05.10.
(731) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Pieve di Cento (Bologna) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LUXA
(511) 11 Világítókészülékek és -berendezések; jármûvek világító-

eszközei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világí-
tóeszközök.

(210) M 07 01762 (220) 2007.05.10.
(731) Galamb Andor, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység, különösen
önálló repülõnap önálló városi majálissal, egyéb bemutatókkal és
tömegmozgató programokkal összekötött rendezvénysorozatként
mûködõ egy- vagy többnapos regionális fesztivál.

(210) M 07 03422 (220) 2007.10.09.
(731) Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Üzleti, marketing- és reklámpiaci szolgáltatás; konzultáció
orvosi, egészségügyi és gyógyszeripari termékeket gyártó/forgal-
mazó ügyfelek számára.
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(210) M 07 03424 (220) 2007.10.09.
(731) Rábaköz MM Zrt., Csorna (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 29 Állati eredetû élelmiszerek, fogyasztásra kész vagy tartósí-
tott formában; hús és húskészítmények, karaj, tarja, császár, sza-
lonna; füstölt, fõtt hentesáruk, különféle felvágottak, sonka, kol-
bász, párizsi, virsli; hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartó-
sított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvá-
rok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.

(210) M 07 03425 (220) 2007.10.09.
(731) Rábaköz MM Zrt., Csorna (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 29 Állati eredetû élelmiszerek, fogyasztásra kész vagy tartósí-
tott formában; hús és húskészítmények, karaj, tarja, császár, sza-
lonna; füstölt, fõtt hentesáruk, különféle felvágottak, sonka, kol-
bász, párizsi, virsli; hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartó-
sított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvá-
rok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.

30 Lisztbõl és egyéb gabonakészítményekbõl készült termé-
kek; különösen kenyerek, szendvics-, toast-, rozsos, barna-, kor-
pás-, magvas-, graham-, tönkölybúzakenyér, 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,
sütõporok, zsemlemorzsa.

(210) M 07 03432 (220) 2007.10.09.
(731) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) KICK UP A GEAR
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,

cukorka és mentolos cukorkák.

(210) M 07 02630 (220) 2007.07.20.
(731) Hegedûs László, Nyergesújfalu (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Cukrászati készítmények, gesztenyepüré.

(210) M 07 02836 (220) 2007.08.14.
(731) Creative Investing and Financing Corporation, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadás, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, valamint
gyümölcsök.

32 Ásványvizek és szénsavas vizek, valamint alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

33 Borok, valamint szeszes italok, kivéve a söröket.

35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása, továbbá
ügynöki tevékenység.

39 Csomagolás; csomagküldõ szolgálat.

(210) M 07 02839 (220) 2007.08.14.
(731) Üveg-Ásvány Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztóanyagok, ragasztók falicsempé-
hez, szilikátok.

19 Nem fém építõanyagok, akváriumi kavics, homok (öntödei
homok kivételével), kvarc, hegyikristály, szilícium-dioxid
(kvarc), tûzálló cementvakolat, kerámiák alapanyagai, habarcs
építési célokra, kavics, murva, sóder, akváriumi homok.

(210) M 07 02841 (220) 2007.08.14.
(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) POINTER
(511) 5 Gyomirtó szerek (herbicidek).
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(210) M 07 02842 (220) 2007.08.14.
(731) Formatex Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(554)

(511) 28 Játékok, játékszerek.

(210) M 07 02865 (220) 2007.08.16.
(731) Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HA KELL EGY KIS ENERGIA
(511) 29 Szárított, konzervált, fõtt és párolt gyümölcsök, zselék,

dzsemek, lekvárok, kókuszvaj, tejtermékek, sajt, tejpor, tejes
desszertek, joghurtok, ivójoghurtok, habok, krémek, krémpudin-
gok, túró, fõleg tejbõl készült italok csokoládé- vagy kávéaromá-
val, burgonya-, zöldség- vagy gyümölcsalapú harapnivalók, pirí-
tott, szárított, sós és ízesített mogyorók.

30 Kávé, kávékivonatok, pótkávék, kakaó, csokoládé, kakaós
italok, csokoládéitalok, kávéitalok és ezekhez való készítmények,
tea, pékáru, cukor és édesítõszerek, tészták, kétszersültek, kek-
szek, gofrik és ostyák, cukrásztermékek, klülönösen cukor és cso-
koládé cukrásztermékek, fánkok, gabonakészítmények, pattoga-
tott kukorica, ehetõ jégkrémek, szörbetek, méz, pudingok, harap-
nivalók pattogatott kukorica és pörkölt kukorica formájában,
valamint kukorica-, rizs-, árpa-, rozsalapú harapnivalók vagy
tészták.

32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek,
szirupok és más készítmények italok készítéséhez.

(210) M 07 02875 (220) 2007.08.17.
(731) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) ORBIT LIQUID
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,

cukorka és mentolos cukorkák.

(210) M 07 03489 (220) 2007.10.15.
(731) V-TRADE Vállalkozói Kereskedelmi, Ügynöki Betéti

Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek intézése,
kereskedelmi ügyletek adminisztrációja, irodai munkák.

(210) M 07 01896 (220) 2007.05.21.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(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, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.

42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 07 01897 (220) 2007.05.21.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

(541) JUVENTUS ONLINE
(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, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.

42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások, rádiómûsor szervezése.

(210) M 07 01898 (220) 2007.05.21.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(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, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.

42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 07 01899 (220) 2007.05.21.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

(541) JUVENTUS PLUSZ
(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, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.

42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 07 01900 (220) 2007.05.21.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(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, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádiómûsorok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 07 01901 (220) 2007.05.21.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(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, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 07 01902 (220) 2007.05.21.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

(541) JUVI
(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, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, rádiómûsorok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 07 01909 (220) 2007.05.21.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(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
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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, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.

42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 07 02894 (220) 2007.08.22.
(731) City Food Catering Bt., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Étel házhoz szállítása, partiszervíz, vendéglátóipari szolgál-
tatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

(210) M 07 02896 (220) 2007.08.22.
(731) Szilánk Üveg- és Gépipari Zártkörûen Mûködõ

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

(740) Sipos Aurél, Szeged

(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; páramentesítõ termékek.

(210) M 07 03493 (220) 2007.10.15.
(731) ETS Európai Teherautó Szerviz Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

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

A rovat 260 db közlést tartalmaz.
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(111) 186.335 (151) 2007.11.26.
(210) M 03 02913 (220) 2003.07.03.
(732) Bánkuti Zoltán, Budapest (HU);

dr. Kalmár Gergely, Gyõrság (HU);
Kovács József, Dunaharaszti (HU)

(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági vegyi termékek, talajtakaró, komposzt, trá-
gya, gombatáptalaj, élelmiszerek tartósítására szolgáló természe-
tes eredetû vegyi anyagok, mûanyagpótló alapanyagok, ragasz-
tók.

29 Hús- és tejtermékek, hús- és tejjellegû készítmények, ezek-
hez félkész termékek.

30 Malomipari termékek: fehér-, barna-, teljes kiõrlésû-, kö-
ves-õrlésû lisztek és céllisztek, dara töret, korpa, pelyhek, sütõ-
ipari termékek; kovásztalanul, kovászosan, paárral vagy egyéb
kovászpótlóval sütött termékek; ostya, kifli, zsemle, zsemlemor-
zsa; mélyhûtött kenyerek, péksütemények és mélyhûtött édesipari
készítmények; édesipari termékek, pótkávé, édesítõszer, rágógu-
mi; cukrászipari termékek, linzerek, kekszek, mézes, piskóta, táp-
lálékkiegészítõk, extrudált termékek, diétás élelmiszerek bébiéte-
lek, tápszerek; tésztafélék.

31 Gabonafélék feldolgozatlan és feldolgozott formában; fel-
dolgozás melléktermékei; búza, tönkölybúza, tönkebúza, alakor
búza, kukorica, mungóbab magvak, vetõmagok, szemek csírázta-
táshoz, csíra; állati tápanyagok, maláta.

(111) 190.260 (151) 2007.07.10.
(210) M 06 01920 (220) 2006.05.31.
(732) Khimtenal Trading Ltd., Limassol (CY)
(740) dr. Sebestyén Tamás, Sebestyén Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Péksütemények, amelyek kizárólag franchising szerzõdés
alapján üzemeltetett péküzletekben kerülnek forgalmazásra.

(111) 190.701 (151) 2007.08.29.
(210) M 05 02260 (220) 2005.07.05.
(732) Avanglion Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.036 (151) 2007.09.06.
(210) M 05 00850 (220) 2005.03.03.
(732) Microware Hungary Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 41 Sport tevékenységek.

(111) 191.500 (151) 2007.10.24.
(210) M 07 01574 (220) 2007.04.24.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 191.529 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 00723 (220) 2006.03.02.
(732) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi

és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szombathely (HU)

(740) Iróczkiné dr. Csóti Olga, Kauker és Csóti Ügyvédi Iroda, Ajka

(541) TAPOSÓ-KÚT
(511) 33 Bor.
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(111) 191.530 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 02121 (220) 2006.06.16.
(732) PDAMánia Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekbõl;
eladási propaganda(mások számára); hirdetési hely kölcsönzése;
hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázi-
sokba rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba
való szerkeztése.
38 Távközlés, elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; közlések üvegszálas
hálózatok útján.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, digitális képfelvételezés; elektronikus desktop ki-
adói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása; fényképészet.

(111) 191.531 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 02254 (220) 2006.06.29.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabona készítmények.

(111) 191.532 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03695 (220) 2006.11.13.
(732) Lin Yun Feng, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács P. Zoltán, Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KENBI’S
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül különösen

dzsekik, felsõruházat, ingek, kabátok, melegítõk, nadrágok, pó-
lók, pulóverek, sapkák, sportcipõk, sporttrikók, tornacipõk, zok-
nik.

(111) 191.533 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03552 (220) 2006.10.30.
(732) ÉVA VILÁG KERESKEDÕ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.

(111) 191.534 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03553 (220) 2006.10.30.
(732) GTS-DATANET Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Üveges Enikõ, Budaörs

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 191.535 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 02373 (220) 2006.07.12.
(732) Reckitt Benckiser N.V. (a Holland Királyságban bejegyzett

cég), Hoofddorp (NL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CILLIT LIME & RUST PROTECT
(511) 3 Fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csi-

szolószerek; mosószerek; szappanok; mész- és vízkõoldó szerek
háztartási használatra; vízkõeltávolító szerek, rozsdaeltávolító
szerek, szennyezéseltávolító szerek, zsíreltávolító szerek; készít-
mények lefolyóvezetékek és mosogatók dugulásmentesítésére;
készítmények vízkõlerakódás, rozsda- és zsírfoltképzõdés meg-
elõzésére; mosószer adalékok; a felsorolt áruk fertõtlenítõ adalék-
kal vagy anélkül.

(111) 191.537 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03479 (220) 2006.10.20.
(732) LightTech Lámpatechnológiai Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) QUASAR
(511) 11 Fénycsövek és tartozékaik, ezen belül fénycsõgyújtók.

(111) 191.546 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03471 (220) 2006.10.24.
(732) PRIMAG Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bartha Sándor, Dr. Bartha Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 30 Amerikai palacsinták; amerikai mogyorós cukrászsütemé-
nyek; aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aromák, az
illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételé-
vel; aromák süteményekhez, illóolajok kivételével; aromás ké-
szítmények élelmezéshez; babliszt; bonbonok (cukorkák); bors;
briós; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips (gabo-
nakészítmény); chow-chow (ízesítõszer); cikória (pótkávé); cu-
kor.
32 Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok;
alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alko-
holmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; esszenciák italok
elõállításához; földimogyoró tej(alkoholszegény ital); gyömbér-
sör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóni-
ás italok; készítmények italok elõállításához; készítmények likõ-
rök elõállításához; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malá-
tasör; mandulatej; mandulatej (ital).

(111) 191.547 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 02541 (220) 2006.07.25.
(732) Sárkány Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Sallay András, Sallay András Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.
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(111) 191.548 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03473 (220) 2006.10.24.
(732) Hírtõzsde Holding Rt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(111) 191.556 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00520 (220) 2007.02.15.
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

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

(546)

(511) 30 Gabonakészítmények, lisztek, tésztafélék.

(111) 191.559 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 02977 (220) 2006.09.06.
(732) Életerõ 21 Humánegészségügyi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Pozsgai István ügyvéd, Zalaegerszeg

(541) Corason Egészségkontroll készülékek
(511) 10 Elemzõ készülékek gyógyászati használatra.

(111) 191.560 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 01875 (220) 2006.05.26.
(732) Amino Vital Kft., Budapest (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(111) 191.561 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 01874 (220) 2006.05.26.
(732) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Villamos, optikai mérõ, jelzõ, ellenõrzõ (felügyeleti) beren-
dezések és felszerelések; jelek, adatok rögzítésére, továbbítására,
tárolására szolgáló készülékek; adattárolók, felügyelet nélkül mû-
ködõ készülékek, adatfeldolgozó berendezések.
38 Távfelügyeleti szolgáltatások központhoz kapcsolható, mo-
bil és/vagy stabil objektumokhoz rendelhetõ GPS alapú vagyon-
biztonsági eszközökkel, melyekkel az objektumok nyitott/zárt ál-
lapota vezérelhetõ és ellenõrizhetõ.
39 Szállítás, logisztikai tevékenység biztonságának elektroni-
kus védelmére szolgáló eszközökkel.

(111) 191.563 (151) 2007.10.30.
(210) M 05 04076 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

(111) 191.564 (151) 2007.10.30.
(210) M 05 02708 (220) 2005.08.18.
(732) Müllerné Raskó Ágnes, Gyõr (HU)

(546)

(511) 9 Mágneses adathordozók, melyek hangok vagy képek rögzí-
tésére, továbbítására szolgálnak; szoftverek, melyek Internetrõl
letölthetõk, optikai adathordozók.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adminisztráció; irodai
munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalat üzleti ügyeinek,
vagy ker.-i funkcióinak irányításában; reklámügynökség; rádió-
reklám szolgáltatás (pl. akár Interneten).
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
szolgáltatások; azok a szolgáltatások is, amelyek alapvetõ célja az
emberek szórakoztatása, kikapcsolódása; egészségügyi klubok,
táncklubok.
45 Házasságközvetítõ irodák.

(111) 191.565 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 02314 (220) 2006.07.05.
(732) M. & B. Marchi e Brevetti S.r.l., Fabriano (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 7 Mosógépek, mosó-szárító gépek, mosogatógépek, elektro-
mos kávédarálók, elektromos mixerek, elektromos darálók, por-
szívók, elektromos szõnyegporolók, elektromos polírozógépek,
keringetõszivattyúk termikus-egészségügyi célokra.
9 Elektromos vasalók, elektromos ellenállások, nyomtatott
áramköri lapok, termosztátok, vonalkódolvasók, mágneskártyák,
idõmérõ órák (idõregisztráló eszközök), blokkolóórák, számító-
gépek, számítógépes szoftver, elektronikus hírdetõtáblák, füstjel-
zõk diagnosztikai készülékek nem orvosi célokra, elosztótáblák,
kapcsolószekrények, tûzjelzõ készülékek, fluoreszcens ernyõk,
mérõmûszerek, elektromos mérõeszközök, mérõkészülékek, mo-
demek, monitorok, jegyzetfüzet számítógépek, redukálókészülé-
kek, dugós csatlakozók, dugaszolóaljzatok és egyéb elektromos
csatlakozások, processzorok, elektromos berendezések ipari
munkafolyamatok távirányításához, integrált áramköri kártyák,
távmérõ berendezések, telefonkészülékek, telefonhallgatók és be-
szélõk televíziókészülékek, videotelefonok, vízállásjelzõk.
11 Elektromos kávégépek, szárítógépek mosáshoz, hajszárí-
tók, szellõztetõfedelek, szûrõernyõk, fagyasztók, tûzhelyek (gáz
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vagy elektromos), tojásfõzõk, konyhai tûzhelyek, sütõk, mikro-
hullámú sütõk, fagyasztó- és hûtõgépek, hûtõszekrények, grillek
tûzhely-asztallapok, cumisüveg-melegítõk, pirítók, szabályozó
és biztonsági kellékek gázkészülékekhez, zuhanyfülkék, gáz-
égõk, melegítõkészülékek, bojlerek, légkondicionáló készülékek,
mosogatók, napelemtáblák, hõsugárzó lapok, zuhanytálcák, hõ-
szivattyúk elektromos melegítõkályhák, melegítõ gázkályhák, ra-
diátorok (melegítõk), vízmelegítõk, fürdõkádak.

20 Eltávolítható szõnyegek és takarók lefolyókhoz, illetve mo-
sogatókhoz, fürdõszobai bútorok, konyhai bútorok.

37 7., 9., 11. és 20. áruosztályban említett termékek beszerelése
és javítása.

(111) 191.566 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00530 (220) 2007.02.15.
(732) Négypólus Mûszaki és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 191.567 (151) 2007.10.30.
(210) M 05 04067 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

(111) 191.568 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00510 (220) 2007.02.15.
(732) Bán Annamária, Nyíregyháza (HU);

Horváth Magdolna, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szogáló oktatóberendezések, hangok
vagy képek rögzítésére alkalmas mágneses adathordozók.

41 Nevelés, szakmai képzést képezõ tevékenység.

(111) 191.569 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 02642 (220) 2006.07.31.
(732) Stahl Judit, Budapest (HU)

(541) KULINÁRIA KIADÓ
(511) 16 Újságok, folyóiratok, szaklapok, albumok, könyvek, fény-

képek, füzetek, naptárak, prospektusok.

35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.

40 Nyomdai szolgáltatások.

41 Kiadói tevékenység, oktatás.

(111) 191.570 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 00656 (220) 2006.02.23.
(732) Soltész Nagy Attila, Miskolc (HU)

(541) MOONMAN
(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 tá-
rolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.571 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 02639 (220) 2006.07.31.
(732) Gici Tej- Tejtermék Feldolgozó és Értékesítõ Kft., Gic (HU)
(740) dr. Horváth Béla, Dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék

(546)

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

(111) 191.572 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 01519 (220) 2006.05.02.
(732) Nintendo, Co., Ltd., Kyoto-shi, Kyoto (JP)
(300) MI2005C011991 2005.11.11. IT
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Nintendo Wii
(511) 9 Játéktermi videojátékgépek, játéktermi videojátékgépekhez

való programok; elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mág-
neslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágnes-
kártyák, ROM programok, ROM kazetták, ROM kártyák, memó-
riakazetták memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és
egyéb játéktermi videojátékgépekhez való programok tárolására
alkalmas eszközök; egyéb játéktermi videojátékgépekhez való al-
katrészek és tartozékok; videojátékok egyéni felhasználók számá-
ra; programok egyéni felhasználói videojátékokhoz; elektronikus
áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágnesle-
mezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROM programok,
ROM kazetták, ROM kártyák, memóriakazetták, memóriakár-
tyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, egyéni felhasználói
videojátékok tárolására alkalmas eszközök; vezérlõegységek és
joystick-ek egyéni felhasználói videojátékokhoz; egyéb alkatré-
szek és tartozékok egyéni felhasználói videojátékokhoz; hordoz-
ható programok LCD kijelzõs hordozható játékkészülékekhez;
elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, opti-
kai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROM
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programok, ROM kazetták, ROM kártyák, memóriakazetták, me-
móriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, progra-
mok tárolására való eszközök hordozható, LCD kijelzõs hordoz-
ható játékkészülékekhez; számítógépek; elektronikus áramkörök,
optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágneslemezek, mág-
nesszalagok, mágneskártyák, ROM programok, ROM kazetták,
ROM kártyák memóriakazetták, memóriakártyák, CD-ROM-ok,
DVD-ROM-ok és egyéb, számítógépprogramok tárolására szol-
gáló eszközök; számítógép programok; egyéb elektronikus gé-
pek, készülékek és ezek alkatrészei; (üres) elektronikus áramkö-
rök, (üres) mágneslemezek, (üres) optikai mágneslemezek, (üres)
mágnesszalagok, (üres) mágneskártyák, (üres) ROM programka-
zetták, (üres) ROM kazetták, (üres) ROM kártyák, (üres) mamóri-
akazetták, (üres) memóriakártyák, (üres) CD-ROM-ok, (üres)
DVD ROM-ok és egyéb üres, tárolásra szolgáló eszközök; labora-
tóriumi készülékek és mûszerek; lépésszámlálók; egyéb mérõ- és
tesztberendezések- és mûszerek; energiaelosztó- és szabályozó
berendezések és készülékek; elemek és akkumulátorok; elektro-
mos és mágneses mérõ- és ellenõrzõ berendezések; elektromos
vezetékek és kábelek; fotóberendezések- és készülékek; mozi be-
rendezések és készülékek; optikai készülékek és eszközök; szem-
üvegek; életmentõ készülékek és felszerelések; mobiltelefonok;
mobiltelefon pántok; egyéb mobiltelefon alkatrészek és tartozé-
kok; egyéb távközlõ berendezések és készülékek; felvételt tartal-
mazó kompaktlemezek; egyéb hanglemezek; elektronikus áram-
körök és CD-ROM-on rögzített automatikusan mûködõ progra-
mok elektronikus hangszerekhez; metronómok; pénzérmével mû-
ködõ automaták; sportszimulátorok; szimulátorok jármûvezetés
tanulásához; forgó átalakítók; fázisátalakítók; elektromos vasa-
lók; elektromos hajcsavarók; elektromos szirénák; jármûelaka-
dást jelzõ háromszögek; világító illetve mechanikus útjelzõk; tûz-
jelzõk; gázjelzõk; védõkesztyûk; tûzoltókészülékek; tûzcsapok;
tûzvédelmi öntözõberendezések; lopásgátlók; védõsisakok; tûz-
védelmi ruházat; porálarcok; gázálarcok; mágneskábelek; szivar-
gyújtók; ellenállás huzalok; elektródok; hegesztõ maszkok; expo-
nált filmek; exponált diafilmek; diakeretek; felvételt tartalmazó
videolemezek és videoszalagok; elektronikus kiadványok; üzem-
anyagtöltõ állomások berendezései; elárusító automaták; érmével
mûködõ beléptetõ kapuk gépkocsiparkolókhoz; pénztárgépek;
pénzszámoló- és válogató gépek; fénymásoló berendezések; kézi
mûködtetésû számológépek; rajzgépek és tervezõgépek- és ké-
szülékek; idõ- és dátumbélyegzõ gépek; idõregiszter készülékek;
lyukkártyás irodai berendezések; szavazógépek; számlázógépek;
postai bélyegzõgépek; súlyokkal nehezített övek búvármerülés-
hez; búvárruhák; védõsisakok sportoláshoz; levegõtartályok bú-
várkodáshoz; úszódeszkák; búvárkészülékek és berendezések
(nem sport célokra); szabályozó csatlakozó egységek búvárko-
dáshoz; elektromos ívhegesztõ gépek; fémvágó berendezések (ív,
gáz illetve plazma); elektromos ajtónyitók; füldugók.

16 Folyóiratok; egyéb nyomdatermékek; papírszalagok; papír-
zászlók; poggyászcímkék; lottószelvények (nem játék); festmé-
nyek és kalligráfiák; fényképek; fényképészeti állványok; iroda-
szerek és iskolaszerek (bútorok kivételével); csiríz és egyéb ra-
gasztóanyagok irodai és háztartási célokra; elektromos ceruzafa-
ragók.

28 Hordozható LCD kijelzõs játékok; váltakozó áramú adapte-
rek hordozható, LCD kijelzõs játékokhoz; hordozható, LCD kijel-
zõs játékokhoz való alkatrészek és tartozékok; játékkártyák; kár-
tyajátékok és ezek tartozékai; egyéb játékszerek; kártyajátékok és
ezek tartozékai; játékgépek és játékkészülékek; játékgépek és
egyéb készülékek vidámparkokba (kivéve játéktermi videojáték-
gépek); babák; Go játékok; japán sakkjáték (Shogi játék); japán
kártyajáték (Utagaruta); kockajáték; japán kockajáték (Sugoro-
ku); kockajátékhoz való poharak; „diamond„ játék; sakkjátékok;
dámajátékok (dámajáték készletek); bûvészjátékok; dominók; ja-
pán játékkártya (Hanafuda); mahjong játék; biliárd felszerelés;
játékok háziállatok számára; sportfelszerelések; síléc viasz; hor-
gászbotok; cserebere kártyák.

41 Online (számítógép hálózatról mûködõ) játékok; Internetes
játékok; játékszolgáltatás felhasználói videojáték készülékek

kommunikációján keresztül; hordozható, játékszolgáltatás LCD
kijelzõs játékok kommunkiációján keresztül; játékszolgáltatás já-
téktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; felhaszná-
lói videojátékokhoz (nem letölthetõ) programok szolgáltatása ve-
zeték nélküli kommunikáción keresztül; hordozható játékkészü-
lékekhez (letölthetõ) programok szolgáltatása vezeték nélküli
kommunikáción keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgálta-
tása játéktermi videojáték gépekhez vezeték nélküli kommuniká-
ción keresztül; (nem letölthetõ) számítógép programok szolgálta-
tása vezeték nélküli kommunikáción keresztül; szórakozás; szó-
rakoztatás; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás; kikapcsoló-
dásra vonatkozó tájékoztatás; szórakoztatói szolgáltatások; játék-
szolgáltatások; szerencsejáték; játéktermek szolgáltatásai; (nem
letölthetõ) hang- és képszolgáltatás felhasználói videojátékkészü-
lékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) hang- és kép-
szolgáltatás hordozható, LCD kijelzõs játékkészülékek kommu-
nikációján keresztül; (nem letölthetõ) hang- és képszolgáltatás já-
téktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; (nem le-
tölthetõ) programok szolgáltatása felhasználói videojátékkészü-
lékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok
szolgáltatása hordozható, LCD kijelzõs játékkészülékek kommu-
nikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgáltatása já-
téktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; videojá-
tékkal kapcsolatos események szervezése, menedzselése illetve
lebonyolítása; videojáték szoftverek bérbeadása; szoftver bérbe-
adása hordozható játékgépekhez; lottójáték üzemeltetése; digitá-
lis képekkel kapcsolatos szolgáltatások; szinkronizálás; videosza-
lagok vágása/szerkesztése; akadémiák (oktatás); kollégiumok; le-
velezõ tanfolyamok; oktatással kapcsolatos tájékoztatás; oktatás-
sal kapcsolatos ellenõrzés; oktatási szolgáltatások; testnevelés;
képzési szolgáltatások; óvodák; sportoktatás; gyakorlati képzés
(bemutató órák); vallásos nevelés; tanítás; magántanári oktatás;
kollokviumok megszervezése és lebonyolítása; konferenciák
megszervezése és lebonyolítása; kongresszusok megszervezése
és lebonyolítása; szemináriumok megszervezése és lebonyolítá-
sa; szimpoziumok megszervezése és lebonyolítása; mûhelygya-
korlatok megszervezése és lebonyolítása; (szórakoztatással illet-
ve oktatással kapcsolatos) klubok szolgáltatásai; (iskolai illetve
szórakoztató) vetélkedõk megszervezése; kulturális illetve okatá-
si célú kiállítások megszervezése; állatok kiképzése; állatkertek;
(nem letölthetõ) on-line elektronikus kiadványok megjelentetése;
könyvtárbusz szolgáltatások; mozgókönyvtár szolgáltatások;
elektronikus kiadványszerkesztés; könyvkiadás; elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line megjelentetése; szövegek megje-
lentetése (kivéve reklámszövegek); bemutatók megszervezése
(impresszárió szolgáltatás); filmkészítés; filmek feliratozása; vi-
deofilmek készítése; forgatókönyvírás; cirkuszok; zenekarok
szolgáltatásai; élõ elõadások bemutatása; show mûsorok készíté-
se; színházi produkciók; rádió- és televízió mûsorok készítése; rá-
diós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zeneszerzés; mûvé-
szeti modellezés; sportversenyek megszervezése; szépségverse-
nyek lebonyolítása; nyári táborok szolgáltatásai (szórakoztatás);
bálok megszervezése; (szórakoztató) összejövetelek megtervezé-
se; sporttáborok szolgáltatásai; mozifilm stúdiók; hangstúdiók
szolgálatásai; egészségklubok szolgáltatása; golfozási lehetõsé-
gek biztosítása; sport lehetõségek biztosítása; stadionok bérbe-
adása; teniszpályák bérbeadása; sportesemények ütemezése; ki-
kapcsolódási lehetõségek biztosítása; vidámparkok; diszkóklu-
bok; éjszakai klubok; kaszinók szolgáltatásai (szerencsejáték);
karaoke szolgáltatások; hangversenytermek; filmvetítések; film-
színházak; múzeumok (bemutatók), kiállítások); helyfoglalás
show mûsorokra; mozifilm kölcsönzés; világító berendezések
bérbeadása színházak illetve televízióstúdiók számára; mozgófil-
mek kölcsönzése; filmvetítõk és azok tartozékainak bérbeadása;
könnyûbúvár felszerelés bérbeadása; sportfelszerelések bérbe-
adása (jármûvek kivételével); audio berendezések bérbeadása; di-
gitális kamerák bérbeadása; rádió- és televíziókészülékek bérbe-
adása; videokamerák bérbeadása; videomagnók bérbeadása;
könyvtárak könyvkölcsönzõ szolgáltatásai; hangfelvételek bér-
beadása; videoszalagok kölcsönzése; díszletek bérbeadása; szín-
pad bérbeadása; mikrofilmezés; fényképezés; videofelvételek ké-
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szítése; szakmai tanácsadás (oktatási és gyakorlati képzési szol-
gáltatások); fotóriportok készítése; jeltolmácsolás; fordítás; hírtu-
dósítói szolgáltatások.

(111) 191.573 (151) 2007.10.30.
(210) M 05 04061 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

(111) 191.575 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 00039 (220) 2006.01.04.
(732) QuantumPharma Kft., Páty (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, ortopédiai cikkek, sebészeti varró-
anyagok, mûszemek és mûfogak.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
41 Nevelés, szakmai képzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftverezés és fejlesz-
tés; jogi szolgáltatások.
43 Élelmezési szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 191.576 (151) 2007.10.30.
(210) M 05 04044 (220) 2005.12.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

(111) 191.577 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 02052 (220) 2006.06.09.
(732) Codeland Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés, építészeti szoftverek, kiemelten nyílászáró tervezési
gyártási és kereskedelmi szoftverrendszerek, hálózatok kapcsoló-
dó webes szolgáltatásokkal, nyílászáró gyártó és kereskedõ cégek
szoftveres, hálózatos irányítása.

(111) 191.578 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 01859 (220) 2006.05.26.
(732) Volker Bartz, Hüttenberg (DE)

(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) RENACET
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-

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

(111) 191.579 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00522 (220) 2007.02.15.
(732) Rottex Kft., Tata (HU)
(740) Bargel Nóra, Tata

(546)

(511) 20 Ágyak, ágynemûtartók, éjjeli szekrények, szekrények, ko-
módok, ágyrácsok, íróasztalok, egyéb hálószoba berendezés,
ágybetétek, matracok.
24 Paplanok, párnák, matracvédõk, derékaljak, lepedõk, ágy-
nemûhuzatok, ágytakarók, díszpárnák, függönyök, törölközõk,
egyéb lakástextíliák.

(111) 191.580 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00511 (220) 2007.02.15.
(732) Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

90%, Hódmezõvásárhely (HU);
Madácsy Tamás 10%, Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, fotóri-
portok készítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatá-
sok(bemutatók, kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk.

(111) 191.581 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00519 (220) 2007.02.15.
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

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

(546)

(511) 30 Gabonakészítmények, lisztek, tésztafélék.
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(111) 191.710 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03545 (220) 2006.10.27.
(732) BHB Bábolna Kft., Bábolna (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 191.714 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03345 (220) 2006.10.11.
(732) Széchenyi Mihály, Wien (AT)

(541) Széchenyi Bál
(511) 41 Bálok szervezése, kulturális és karitatív tevékenység szer-

vezése, fogadások tervezése (szórakoztatás).

(111) 191.734 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 03249 (220) 2006.10.02.
(732) Baunitzer János 34%, Kecskemét (HU);

Börönte Zsolt 33%, Kecskemét (HU);
Gubonyi Nóra 33%, Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Péksütemény, fánk.

(111) 191.763 (151) 2007.11.19.
(210) M 06 04097 (220) 2006.12.15.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 191.795 (151) 2007.11.26.
(210) M 03 02916 (220) 2003.07.03.
(732) DoktorInfo Orvosi Információs Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Cenner Tibor ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés.
42 Számítógépek programozása.
44 Orvosi, higiéniai ellátás.

(111) 191.819 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 02059 (220) 2007.05.31.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

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

(111) 191.820 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 02060 (220) 2007.05.31.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

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

(111) 191.821 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 02072 (220) 2007.05.31.
(732) DOCLER Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Fejes Timea, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépfájlokban (má-
sok számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése;
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; infor-
mációknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton.
38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben; számítógépterminálok közötti összeköttetések; ká-
beltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tuda-
kozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlé-
si eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fej-
lesztése; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalak-
hoz; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása;
számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sok-
szorosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számító-
géphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok ki-
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dolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógép-
programok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-
szoftver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások
számára.

(111) 191.842 (151) 2007.11.30.
(210) M 06 03205 (220) 2006.09.26.
(732) AAA AUTO Gépjármû-Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hoffmann Rita, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; jármûrádiók; üvegek;
szemüvegtokok; idõregisztráló készülékek; távirányító készülék;
kompakt- és optikai írható, illetve nem írható adathordozók; fé-
kek; biztosítékok; nyomásmérõk; védõsisakok; védõöltözetek;
védõkesztyûk; mentõponyvák; audio- és videokészülékek, hang-
szórók, hangosbemondók, kapcsolók, szivargyújtók gépkocsik-
ba.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
gépkocsiláncok; biztonsági gyermekülések jármûvekbe; jármû-
vek belsõ kárpitjai; kürtök jármûvekhez; csomagtartók jármûvek-
hez; kerékpár- és síléctartók; abroncsok jármûvkerekekhez; lo-
pásgátló riasztók jármûvekhez; ezen áruosztályba foglalt jár-
mû-kiegészítõk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; új és használt jármûkereskedés; közve-
títõ tevékenység új és használt jármûvek értékesítéséhez; segít-
ségnyújtás üzletvezetéshez; piacszervezés (marketing); telefonos
üzenet-közvetítés; könyvelés; könyvelési tanácsadás.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; pénzügyi tanácsadás; különösen jármû lízingszerzõdések
tekintetében; pénzügyi tanácsadás bérleti szerzõdésekre vonatko-
zóan; pénzváltás; zálogkölcsönzés; pénzügyi tanácsadás a fenti
szolgáltatások tekintetében; biztosításokkal kapcsolatos szolgál-
tatások.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; jármûvek javítá-
sa; jármûvek karbantartása; jármûvek optikai és/vagy teljesít-
ménynövelõ átalakítása (tuning); jármûmosás; jármûvek bontása;
jármûtartozékok bontása; ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos ta-
nácsadási szolgáltatás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; gépkocsikölcsönzés; parkolóhelyek bérlete.

40 Anyagmegmunkálás; jármûvek és jármûalkatrészek össze-
szerelése, beszerelése.

(111) 191.847 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 02156 (220) 2007.06.11.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) EGITOP
(511) 5 Epilepszia elleni humán gyógyszerészeti készítmények

(111) 191.849 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03639 (220) 2006.11.07.
(732) Vér József, Budapest (HU)

(541) wellnessadsl
(511) 38 Távközlés.

(111) 191.850 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00010 (220) 2007.01.03.
(732) Sumitomo Chemical Co. Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DIGITAL
(511) 1 Vegyi termékek herbicidek, fungicidek és inszekticidek elõ-

állításához.
5 Herbicidek, fungicidek, inszekticidek, és kártékony állatok
és növények irtására szolgáló készítmények.

(111) 191.854 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00490 (220) 2007.02.14.
(732) Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tejtermékek, ideértve a sajtokat, sajttermékeket, sajtkészít-
ményeket, sajttartalmú termékeket, különösen mozzarella típusú
sajtok vonatkozásában.

(111) 191.874 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00678 (220) 2007.02.28.
(732) Babymarkt Babaruhabörze Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 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.

(111) 191.902 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00589 (220) 2007.02.20.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett

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

Budapest

(541) JÁCCC MÉG!
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz, különösen szénsavas alkoholmentes ita-
lok.
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(111) 191.903 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00588 (220) 2007.02.20.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett

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

Budapest

(541) TÛZBE HOZ!
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz, különösen energiaitalok.

(111) 191.905 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 04006 (220) 2006.12.08.
(732) GRAF-MED Állategészségügyi Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) PETPATIKA. KEDVENCED EGÉSZSÉGÉRE
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

(111) 191.906 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 04003 (220) 2006.12.08.
(732) dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 191.907 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03731 (220) 2006.11.14.
(732) Magyar Posta Életbiztosító Zrt., Budapest (HU)

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

letek.

(111) 191.908 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03730 (220) 2006.11.14.
(732) Magyar Posta Életbiztosító Zrt., Budapest (HU)

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

letek.

(111) 191.909 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03729 (220) 2006.11.14.
(732) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)

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

letek.

(111) 191.910 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00205 (220) 2007.01.23.
(732) Kraft Foods Schweiz Holdig AG, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávépótló szerek, kávés italok és
ilyen italokhoz való készítmények.

(111) 191.911 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00204 (220) 2007.01.23.
(732) AUTÓSZIGET Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) AUTÓSZIGET
(511) 12 Szárazföldi gépjármûvek, különösen személygépkocsik és

motorok, ezek alkatrészei és tartozékai.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
39 Autókölcsönzés.

(111) 191.912 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00203 (220) 2007.01.23.
(732) Great Wall Motor Company Limited (Kína törvényei

szerint mûködõ vállalat), Baoding, Hebei (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Személygépkocsik; autók; teherautók; kamionok; sportko-
csik; buszok; meghajtó szerkezetek földi jármûveknek; kemping-
autók; párnázat jármûveknek; mentõautók.
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37 Motoros jármû fenntartás és javítás; jármûszerviz-állomá-
sok; benzinkutak jármûveknek; jármûtisztítás; jármûolajozás; jár-
mûvek rozsdamentesítése; jármûfényesítés; autómosás; gumiab-
roncsok újrafutóztatása.

(111) 191.913 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00202 (220) 2007.01.23.
(732) Matador a.s., Púchov (SK)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Légtömlõs gumikerék minden típus; gépkocsi-alkatrészek
és tartalék alkatrészek.

35 Reklámozás; szakértõi üzleti konzultáció; üzleti közvetítõ
szerviz a 12. áruosztállyal és a 37. szolgáltatási osztállyal kapcso-
latosan; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások a
12. áruosztályra vonatkozóan.

37 Gumiabroncs szervizszolgáltatás; gumiabroncsok újrafu-
tóztatása.

(111) 191.914 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00184 (220) 2007.01.23.
(732) Kis Csaba, Balmazújváros (HU)
(740) dr. Balogh Ádám, Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 25 Pólók, pulóverek, sapkák.

(111) 191.915 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00591 (220) 2007.02.20.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és más alko-
holmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények
és más készítmények italok elõállítására.

(111) 191.916 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00590 (220) 2007.02.20.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett

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

Budapest

(541) ERESZD SZABADON A NARANCSOT!
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz, különösen szénsavas alkoholmentes ita-
lok.

(111) 191.917 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00583 (220) 2007.02.20.
(732) Da Lello Vendéglátó és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(541) DA LELLO
(511) 43 Vendéglátóipar.

(111) 191.925 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00584 (220) 2007.02.20.
(732) Béres Szõlõbirtok és Pincészet Kft., Miskolc (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

(111) 191.927 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00585 (220) 2007.02.20.
(732) Béres Szõlõbirtok és Pincészet Kft., Miskolc (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

(111) 191.929 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03734 (220) 2006.11.14.
(732) The Clorox Company, Oakland, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények, és más ruhatisztító szerek, tisztító-,
fényezõ-, súroló-, pucoló- és ledörzsölõszerek, szappanok, tisztí-
tószerek.

5 Fertõtlenítõszerek, baktériumölõ szerek és szagtalanító de-
zodorok nem személyi használatra.

(111) 191.930 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03733 (220) 2006.11.14.
(732) The Clorox Company, Oakland, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más ruhatisztító szerek, tisztító-,
fényezõ-, súroló-, pucoló- és ledörzsölõszerek, szappanok, tisztí-
tószerek.

5 Fertõtlenítõszerek, baktériumölõ szerek és szagtalanító de-
zodorok nem személyi használatra.

(111) 191.931 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03735 (220) 2006.11.14.
(732) The Clorox Company, Oakland, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más ruhatisztító szerek, tisztító-,
fényezõ-, súroló-, pucoló- és ledörzsölõszerek, szappanok, tisztí-
tószerek.

5 Fertõtlenítõszerek, baktériumölõ szerek és szagtalanító de-
zodorok nem személyi használatra.

(111) 191.932 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03736 (220) 2006.11.14.
(732) The Clorox Company, Oakland, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más ruhatisztító szerek, tisztító-,
fényezõ-, súroló-, pucoló- és ledörzsölõszerek, szappanok, tisztí-
tószerek.

5 Fertõtlenítõszerek, baktériumölõ szerek és szagtalanító de-
zodorok nem személyi használatra.

(111) 191.937 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03882 (220) 2006.11.28.
(732) SANOFI PASTEUR Société Anonyme, Lyon (FR)
(300) 063434346 2006.06.13. FR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BENEFIVE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, vakcinák.

(111) 191.938 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03883 (220) 2006.11.28.
(732) SANOFI PASTEUR Société Anonyme, Lyon (FR)
(300) 063434345 2006.06.13. FR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) HEXAKIM
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, vakcinák.

(111) 191.939 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03308 (220) 1999.04.01.
(732) Barilla G.e R. Fratelli-Societá per Azioni,

Parma(Emilia-Romagna) (IT)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TOGO
(511) 30 Gabonakészítmények; kenyér; kétszersültek; kekszek; pék-

sütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

(111) 191.942 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 01746 (220) 2006.05.18.
(732) Hidvégi Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Fendrik Zsolt, Fendrik és Eperjesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEDITATÍV AEROTRÉNING
(511) 41 Sporttevékenység, oktatás.

(111) 191.943 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 01739 (220) 2006.05.18.
(732) Faludi Attila, Budaörs (HU)

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

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

(111) 191.973 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00587 (220) 1996.04.01.
(732) Hospira, Inc., Lake Forest, Illinois (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CARPUJECT
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készít-

mények; kötszerek, fertõtlenítõk.

(111) 191.978 (151) 2007.12.05.
(210) M 03 01059 (220) 2003.03.13.
(732) Paul Frank Industries, Inc., Costa Mesa, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Adathordozók, elektronikus adathordozók, optikai adathor-
dozók, mágneses adathordozók; szemüvegek, szemüvegvisele-
tek, napszemüvegek, szemlencsék, védõszemüvegek, ezekhez to-
kok, valamint ezek részei; védõtokok szemüvegekhez, szemüveg-
viseletekhez napszemüvegekhez, szemlencsékhez, védõszem-
üvegekhez; CD-k; CD-ROM-ok, VCD-k, DVD-k floppy leme-
zek; számítógépes hardware, software és firmware; videok, vi-
deoszalagok; kazetták, audiokazetták; adatfeldolgozó készülékek
és berendezések; kamerák, egérpadok.
14 Ékszerek, bizsuk, órák, zseb- és karórák, dísztûk; nemesfé-
mek és ötvözeteik, és nemesfémbõl készült vagy azzal bevont ter-
mékek, melyek nem tartoznak más osztályokba; szíjak, karpere-
cek, csatok, mind órákhoz; kulcskarikák.
18 Bõrbõl vagy bõrutánzatokból készült termékek; csomagok,
táskák, strandtáskák, kézitáskák, sportszatyrok, deréktáskák,
zacskók, bõröndök, utazótáskák és utazóládák, útitáskák, pipere-
táskák, aktatáskák, tárcák, irattáskák, pénztárcák, levéltárcák
kulcstartók, poggyászok, erszények, sétapálcák, hitelkártyatár-
cák és -tartók, hátitáskák, hátizsákok, iskolatáskák, tarisznyák,
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bevásárlószatyrok, sporttáskák, atlétikai táskák, oldaltáskák, váll-
szíjak, csekkönyv-tárcák; ernyõk; a felsorolt termékek részei és
tartozékai.
25 Ruházati cikkek, cipõk és kalapáruk.

(111) 191.979 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 02510 (220) 2006.07.20.
(732) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) TROPICANA SENSATIONS
(511) 32 Gyümölcslevek és gyümölcslevet tartalmazó italok.

(111) 191.980 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 02942 (220) 2006.09.04.
(732) Csukás Csaba, Budapest (HU);

Monori-Kiss Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth K. Tibor, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari
cikkek, papír-papíripari ragasztóanyagok, tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével), nyomdabetûk, klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, könyvkiadás, kölcsönzés.

(111) 191.981 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 03013 (220) 2006.09.08.
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,

Budapest (HU)

(541) TRIO
(511) 5 Osteoporozis-ellenes gyógyszerkészítmények.

(111) 191.982 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 04162 (220) 2006.12.20.
(732) Kende Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Zsolt, Németh-Szalay-Török Társas 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,
csokoládé.

(111) 191.983 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00024 (220) 2007.01.08.
(732) Stiebel és Szabó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Ladányi Tamás, Ladányi és Schönek Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 191.984 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00037 (220) 2007.01.08.
(732) TOM-TOM Kft., Budapest (HU)

(541) TOM-TOM
(511) 41 Hangstúdió szolgáltatások; elõadómûvészek szolgáltatásai;

zenekarok szolgáltatásai.

(111) 191.985 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00038 (220) 2007.01.08.
(732) Bangsue Chia Meng Rice Mill Company Limited,

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

Budapest

(546)

(511) 30 Rizs.

(111) 191.986 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00035 (220) 2007.01.08.
(732) Beszt Wellness Szolgáltató Kft., Pécel (HU)
(740) dr. Szilágyi Katalin, Szilágyi Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) START AIRPORT PARKOLÓ
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés; autóbusz-közlekedés; garázsbérlet; gépkocsikölcsönzés;
gépkocsi-tetõcsomagtartók kölcsönzése; gépkocsival történõ
szállítás; gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbítására); helyfogla-
lás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás
utazással kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban; in-
formációnyújtás tárolással kapcsolatban; jármûkölcsönzés; jár-
mûvek kölcsönzése; jármûvek kölcsönzése teherszállításra; jár-
mûvek mentése (vontatás); jármûvezetõi szolgáltatás; költözte-
tés; látogatások tervezése turistáknak; légi szállítás; parkolási
szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; raktárbérlet; raktározás, tá-
rolás; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség; szállítmá-
nyozás; személyszállítás; taxiszolgáltatás; turistairodák (szállo-
dai, panziós helyfoglalás kivételével); utaskísérés; utasszállítás;
utazások szervezése; áruk csomagolása; áruk raktározása; áru-
szállítás; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.
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(111) 191.987 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00033 (220) 2007.01.08.
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 191.988 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00032 (220) 2007.01.08.
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 191.989 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00030 (220) 2007.01.08.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 191.990 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00031 (220) 2007.01.08.
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 192.010 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 02941 (220) 2006.09.01.
(732) Multy Hungária Termelési és Kereskedelmi Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 21 Háztartási szivacsok, kendõk, egyéb háztartási kisegítõ ter-
mékek, nevezetesen gumikesztyû, szappanos párna, fém és mû-
anyag edénysúrolók, felmosók, mopok, egyéb felmosótermékek,
kefék, partvisok, seprûk, vödrök, lapátok és lapátgarnitúrák, fém-,
mûanyag és fanyelek, egyéb háztartási szivacs, nem szõtt szövet-
és mûanyag termékek, szivacskendõk.

(111) 192.011 (151) 2007.12.06.
(210) M 05 03599 (220) 2005.11.09.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) WATER PISTOL
(511) 30 Jégkrémek, gyümölcsfagylaltok, mélyhûtött édességek, je-

gek, készítmények ezen termékek elõállításához.

(111) 192.012 (151) 2007.12.06.
(210) M 05 03149 (220) 2005.09.30.
(732) Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ,

Budapest (HU)
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(740) dr. Székely Gergely, Budapest

(541) ÜGYFÉLTÁR
(511) 9 Számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-

pek.

35 Reklámozás.

38 Távközlés.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesz-
tés; jogi szolgáltatások.

(111) 192.013 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 01795 (220) 2006.05.23.
(732) „KEHIDA-TERMÁL” Gyógy- és Élményfürdõ Üzemeltetõ

és Szolgáltató Kft., Kehidakustány (HU)
(740) dr. Szalóki Jenõ ügyvéd, Keszthely

(541) KEHIDA-TERMÁL A CSALÁD FÜRDÕJE!
(511) 39 Utazásszervezés.

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás, állatgyógyászati
szolgáltatások.

(111) 192.014 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 04235 (220) 2006.12.28.
(732) Zöld Arany Patika Gyógyszerkereskedelmi Bt.,

Mezõkovácsháza (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged

(541) ZÖLD ARANY
(511) 5 Gyógyításra vegyi termékek; gyógyszerek embergyógyá-

szati használatra; gyógyszerészeti vegyi termékek; gyógyszeré-
szeti termékek.

(111) 192.015 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 04241 (220) 2006.12.28.
(732) Development Center for Teaching Chinese as a Foreign

Language of the Ministry of Education P.R.C., Beijing (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatott kiadványok, könyvek, folyóiratok, oktató jelle-
gû falitérképek, borítékok (irodaszer), nyomtatott anyagok, papír-
lapok (irodaszer); brosúrák, oktatási anyagok (készülékek kivéte-
lével), irodaszerek; bizonyítványok; zsákok (borítékok, zacskók)
papírból vagy mûanyagból, csomagoláshoz; hirdetõtáblák papír-
ból vagy kartonból.

(111) 192.016 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 04240 (220) 2006.12.28.
(732) Development Center for Teaching Chinese as a Foreign

Language of the Ministry of Education P.R.C., Beijing (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatott kiadványok, könyvek, folyóiratok, oktató jelle-
gû falitérképek, borítékok (irodaszer), nyomtatott anyagok, papír-
lapok (irodaszer); brosúrák, oktatási anyagok (készülékek kivéte-
lével), irodaszerek; bizonyítványok; zsákok (borítékok, zacskók)
papírból vagy mûanyagból, csomagoláshoz; hirdetõtáblák papír-
ból vagy kartonból.

(111) 192.017 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 04239 (220) 2006.12.28.
(732) Orion Corporation, Espoo (FI)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) GYNOCAPS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású kiegészítõk.

10 Orvosi eszközök és készülékek.

(111) 192.019 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 04054 (220) 2006.12.12.
(732) Brandenburg Géza, Érd (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 192.020 (151) 2007.12.06.
(210) M 05 01532 (220) 2005.04.29.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Nõi lapozó
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektro-optikai távközlési

és szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, in-
teraktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon és rádiótelefon készü-
lékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámla-kártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló- és dekódolókészülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok; számítógépek és adatfeldolgozó be-
rendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezér-
lõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás
játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és video-
játékok.
16 Papíráruk, mûanyagáruk, kartonáruk, számítógépprogra-
mok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivéte-
lével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampány szervezése, ke-
reskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói
tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szol-
gáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügy-
nöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékeny-
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ség, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékeny-
ség, mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is;
elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.

37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia rendsze-
rek és berendezések telepítése, fenntartása, üzemeltetése, javítá-
sa; irodai, számítástechnikai, híradás-technikai készülékek és be-
rendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvá-
nos internet- és digitális hírközlési állomások, elektronikus pos-
ták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok telepí-
tése, kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.

38 Hírközlési; távközlési szolgáltatások, nevezetesen; adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem-interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat, hang, kép és videoüze-
net szolgáltatások, internetszolgáltatások vezetékes és mobil hír-
közlési rendszereken; távközlési kapuállomás szolgáltatások; te-
levízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; on-line adatadás szolgálta-
tások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konfe-
renciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken;
hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatá-
sokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmû-
sor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon, tele-
fax, videotelefon, mobiltelefon, digitális információátviteli szol-
gáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgálta-
tások, elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hír-
közlési rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatá-
sok; személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.

41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videó tájé-
koztató és oktatótájékoztató szolgáltatások; sportinformációs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események, úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, ne-
vezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, fellépése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szóra-
koztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték
szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadószolgáltatás,
idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartal-
mazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.

42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton ke-
resztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás,
adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési
szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitele-
sítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyilvános
számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési tevé-
kenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia rend-
szerek és berendezések tervezése, digitális hírközlési állomások,
elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és
hálózatok tervezése, számítógép kölcsönzés, mûszaki, mûsza-
ki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépi programok kidolgo-
zása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, neve-
zetesen számítógépes programok interneten keresztül történõ
hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgáltatá-
sok, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerveren
mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver üzemelteté-
se mások számára, internetes infrastruktúra-szolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez
kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.

(111) 192.021 (151) 2007.12.06.

(210) M 06 03482 (220) 2006.10.25.
(732) Sárkány Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Sallay András ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 192.022 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 03481 (220) 2006.10.25.
(732) Sárkány Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Sallay András, Sallay András Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SÁRKÁNY LOVAGREND
(ORDO DRACONUM)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 192.023 (151) 2007.12.06.
(210) M 07 00217 (220) 2007.01.24.
(732) NUFARM, Gennevilliers (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZEAGRAN
(511) 5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló termékek;

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

(111) 192.024 (151) 2007.12.06.
(210) M 07 00215 (220) 2007.01.24.
(732) MVDr. Ladislav Smatana LS PROMOTION, Bojnice (SK)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) LYSSET
(511) 6 Fémbõl készült jelzések veszettség ellen beoltott állatok,

különösen kutyák megjelölésére.

(111) 192.025 (151) 2007.12.06.
(210) M 07 00214 (220) 2007.01.24.
(732) Szilkrambo Külkereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.,

Békéscsaba (HU)

(541) -a puha selymes székletért!
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

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

(111) 192.026 (151) 2007.12.06.
(210) M 07 00206 (220) 2007.01.24.
(732) HUNGARO TELECOM Kft., Debrecen (HU)
(740) Zobin Dániel, Gyál

(546)

(511) 38 Távközlés.
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(111) 192.028 (151) 2007.12.06.
(210) M 07 00216 (220) 2007.01.24.
(732) Rakszegi Zita, Dömsöd (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 192.033 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 02820 (220) 2006.08.21.
(732) Boyner Holding Anonim Sirketi, Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(554)

(511) 25 Ruházati cikkek, felsõruházat, sportruházat, lábbelik és fej-
fedõk, nevezetesen rövidujjú pólók, melegítõk, farmerek, fürdõ-
és strandruhák, alsóruházat, kesztyûk, zoknik, cipõk, bakancsok,
papucsok, szandálok, bébicipõk, sportcipõk, futócipõk, cipõtal-
pak, fejrevalók, kalapok, svájcisapkák, textilbõl készült bébipe-
lenkák, pizsamák, bébielõkék nem papírból, válltömések ruhák-
hoz, nyakkendõk, csokornyakkendõk, sálak, kendõk, fejkendõk,
malájszoknyák, ruhagallérok, tarka selyemkendõk, csuklópán-
tok, karpántok, fejpántok, övek, nadrágtartók és harisnyakötõ
övek.

(111) 192.034 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 02823 (220) 2006.08.21.
(732) Boyner Holding Anonim Sirketi, Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(554)

(511) 25 Ruházati cikkek, felsõruházat, sportruházat, lábbelik és fej-
fedõk, nevezetesen rövidujjú pólók, melegítõk, farmerek, fürdõ-
és strandruhák, alsóruházat, kesztyûk, zoknik, cipõk, bakancsok,
papucsok, szandálok, bébicipõk, sportcipõk, futócipõk, cipõtal-
pak, fejrevalók, kalapok, svájcisapkák, textilbõl készült bébipe-
lenkák, pizsamák, bébielõkék nem papírból, válltömések ruhák-
hoz, nyakkendõk, csokornyakkendõk, sálak, kendõk, fejkendõk,
malájszoknyák, ruhagallérok, tarka selyemkendõk, csuklópán-
tok, karpántok, fejpántok, övek, nadrágtartók és harisnyakötõ
övek.

(111) 192.035 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 02822 (220) 2006.08.21.
(732) Boyner Holding Anonim Sirketi, Istanbul (TR)

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

(554)

(511) 25 Ruházati cikkek, felsõruházat, sportruházat, lábbelik és fej-
fedõk, nevezetesen rövidujjú pólók, melegítõk, farmerek, fürdõ-
és strandruhák, alsóruházat, kesztyûk, zoknik, cipõk, bakancsok,
papucsok, szandálok, bébicipõk, sportcipõk, futócipõk, cipõtal-
pak, fejrevalók, kalapok, svájcisapkák, textilbõl készült bébipe-
lenkák, pizsamák, bébielõkék nem papírból, válltömések ruhák-
hoz, nyakkendõk, csokornyakkendõk, sálak, kendõk, fejkendõk,
malájszoknyák, ruhagallérok, tarka selyemkendõk, csuklópán-
tok, karpántok, fejpántok, övek, nadrágtartók és harisnyakötõ
övek.

(111) 192.036 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 02821 (220) 2006.08.21.
(732) Boyner Holding Anonim Sirketi, Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(554)

(511) 25 Ruházati cikkek, felsõruházat, sportruházat, lábbelik és fej-
fedõk, nevezetesen rövidujjú pólók, melegítõk, farmerek, fürdõ-
és strandruhák, alsóruházat, kesztyûk, zoknik, cipõk, bakancsok,
papucsok, szandálok, bébicipõk, sportcipõk, futócipõk, cipõtal-
pak, fejrevalók, kalapok, svájcisapkák, textilbõl készült bébipe-
lenkák, pizsamák, bébielõkék nem papírból, válltömések ruhák-
hoz, nyakkendõk, csokornyakkendõk, sálak, kendõk, fejkendõk,
malájszoknyák, ruhagallérok, tarka selyemkendõk, csuklópán-
tok, karpántok, fejpántok, övek, nadrágtartók és harisnyakötõ
övek.

(111) 192.037 (151) 2007.12.06.
(210) M 07 00525 (220) 2006.12.12.
(732) BAHIA Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné Szabó Edit, Dunakeszi

(546)

(511) 16 Acéltollak, albumok, borítékok, ceruzahegyezõk, ceruzák,
cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék nem szövetbõl, cso-
magolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, asztalterítõk pa-
pírból, füzetek, grafikus ábrázolások, iratgyûjtõk, dossziék, irat-
kapcsok, gémkapcsok, irattartók, íróeszközök, írókészletek, író-
szerek, írómappák, levelezõlapok, levélpapír, naptárak, naptárak
letéphetõ lapokkal, noteszek, nyomtatványok, papír zsebkendõk,
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radírgumik, rajztömbök, szalvéták papírból, tollak, tolltartók,
toll- és ceruzatartók, töltõceruzák, töltõtollak, zacskók.
18 Bevásárlótáskák, bõröndök, kézitáskák, ernyõk, hátizsákok,
irattáskák, iskolatáskák, napernyõk.
20 Bútorok, cégtáblák, cégérek fából vagy mûanyagból, kép-
keretek, kosarak, mûvészeti tárgyak, párnák, fejpárna, nagy kosa-
rak, kanapék, fotelek, karosszékek, fonott kosarak, díványok, ke-
revetek, karosszékek, kerevetek, pamlagok, képkeretek, komó-
dok, ládák, dobozok, nyugágyak, székek, tálcák, virágtartók,
virágállványok, zsámoly, ágyak, ékszeres doboz.
21 Asztali olajtartók, nem nemesfémbõl, asztalnemû nem ne-
mesfémbõl, borsdaráló (kézi), borstartók, nem nemesfémbõl,
bögrék, serlegek, kelyhek nem nemesfémbõl, cégtáblák porcelán-
ból vagy üvegbõl, cukortartók, csészealjak, csészék, ecet-, olaj-
tartók, edények, edénykészletek, fajanszedények, formák jégkoc-
kához, fûszertartók, hûtõtáskák, ivóedények, ivópoharak, kan-
csók, kaspók, kávéskészletek, kenyérkosarak, kenyérvágó desz-
kák, kerámiák háztartási használatra, konyhai edénykészletek,
konyhai eszközök, konyhai vágódeszkák, kosarak háztartási
használatra, lapos csészék, tálcák, levesestálak, mûvészeti tár-
gyak, piknikhez edénykészletek, piperetáskák, neszesszerek, sajt-
harangok, salátástálak, sószórók, süteményestálcák, szalvétatar-
tók, szalvétákhoz gyûrûk, tálak, tálcák, tányérok, teásdoboz, teás-
készlet, tojástartó, vajtartók, vázák, virágcserép, üvegkancsók,
üvegtálak.
24 Arctörlõk (textilbõl), asztali vászonnemû (textilbõl), asztal-
kendõk textilbõl, asztalterítõk, bútorhuzatok textilbõl, bútorszö-
vetek, kárpitok, bútorvédõ huzatok, címkék szövetbõl, díszpárna-
huzatok, függönykikötõ zsinór, párnahuzat, poháralátétek, szal-
véták, tányéralátétek, törülközõk textilanyagból, úti takarók, plé-
dek, zsebkendõk textilanyagból, ágynemûk, ágytakarók.
25 Cipõk, csecsemõnadrágok, díszzsebkendõk (ruházat), dzse-
kik, fejfedõk, felsõruházat, fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, für-
dõpapucsok, fürdõruhák, fürdõsapkák, fürdõszandálok, kabátok,
kalapok, készruhák, köntösök, pongyolák, kötények, lábbelik, nõi
ruhák, papucsok, partedlik, pólók, pulóverek, zoknik, övek.

(111) 192.038 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 04242 (220) 2006.12.28.
(732) VILLÁM-ALEXANDER Bt., Szentmártonkáta (HU)

(546)

(511) 39 Gyorsszolgálat.

(111) 192.039 (151) 2007.12.06.
(210) M 07 00526 (220) 2006.12.12.
(732) BAHIA Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné Szabó Edit, Dunakeszi

(546)

(511) 16 Acéltollak, albumok, borítékok, ceruzahegyezõk, ceruzák,
cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék nem szövetbõl, cso-

magolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, asztalterítõk pa-
pírból, füzetek, grafikus ábrázolások, iratgyûjtõk, dossziék, irat-
kapcsok, gémkapcsok, irattartók, íróeszközök, írókészletek, író-
szerek, írómappák, levelezõlapok, levélpapír, naptárak, naptárak
letéphetõ lapokkal, noteszek, nyomtatványok, papír zsebkendõk,
radírgumik, rajztömbök, szalvéták papírból, tollak, tolltartók,
toll- és ceruzatartók, töltõceruzák, töltõtollak, zacskók.
18 Bevásárlótáskák, bõröndök, kézitáskák, ernyõk, hátizsákok,
irattáskák, iskolatáskák, napernyõk.
20 Bútorok, cégtáblák, cégérek fából vagy mûanyagból, kép-
keretek, kosarak, mûvészeti tárgyak, párnák, fejpárna, nagy kosa-
rak, kanapék, fotelek, karosszékek, fonott kosarak, díványok, ke-
revetek, karosszékek, kerevetek, pamlagok, képkeretek, komó-
dok, ládák, dobozok, nyugágyak, székek, tálcák, virágtartók,
virágállványok, zsámoly, ágyak, ékszeres doboz.
21 Asztali olajtartók, nem nemesfémbõl, asztalnemû nem ne-
mesfémbõl, borsdaráló (kézi), borstartók, nem nemesfémbõl,
bögrék, serlegek, kelyhek nem nemesfémbõl, cégtáblák porcelán-
ból vagy üvegbõl, cukortartók, csészealjak, csészék, ecet-, olaj-
tartók, edények, edénykészletek, fajanszedények, formák jégkoc-
kához, fûszertartók, hûtõtáskák, ivóedények, ivópoharak, kan-
csók, kaspók, kávéskészletek, kenyérkosarak, kenyérvágó desz-
kák, kerámiák háztartási használatra, konyhai edénykészletek,
konyhai eszközök, konyhai vágódeszkák, kosarak háztartási
használatra, lapos csészék, tálcák, levesestálak, mûvészeti tár-
gyak, piknikhez edénykészletek, piperetáskák, neszesszerek, sajt-
harangok, salátástálak, sószórók, süteményestálcák, szalvétatar-
tók, szalvétákhoz gyûrûk, tálak, tálcák, tányérok, teásdoboz, teás-
készlet, tojástartó, vajtartók, vázák, virágcserép, üvegkancsók,
üvegtálak.
24 Arctörlõk (textilbõl), asztali vászonnemû (textilbõl), asztal-
kendõk textilbõl, asztalterítõk, bútorhuzatok textilbõl, bútorszö-
vetek, kárpitok, bútorvédõhuzatok, címkék szövetbõl, díszpárna-
huzatok, függönykikötõ zsinór, párnahuzat, poháralátétek, szal-
véták, tányéralátétek, törülközõk textilanyagból, úti takarók, plé-
dek, zsebkendõk textilanyagból, ágynemûk, ágytakarók.
25 Cipõk, csecsemõnadrágok, díszzsebkendõk (ruházat), dzse-
kik, fejfedõk, felsõruházat, fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, für-
dõpapucsok, fürdõruhák, fürdõsapkák, fürdõszandálok, kabátok,
kalapok, készruhák, köntösök, pongyolák, kötények, lábbelik, nõi
ruhák, papucsok, partedlik, pólók, pulóverek, zoknik, övek.

(111) 192.040 (151) 2007.12.06.
(210) M 07 00235 (220) 2007.01.26.
(732) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Tea.
32 Egyéb alkoholmentes italok.

(111) 192.041 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 04233 (220) 2006.12.28.
(732) Zöld Arany Patika Gyógyszerkereskedelmi Bt.,

Mezõkovácsháza (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged
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(546)

(511) 5 Gyógyításra vegyi termékek; gyógyszerek embergyógyá-
szati használatra; gyógyszerészeti vegyi termékek; gyógyszeré-
szeti termékek.

(111) 192.042 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 04084 (220) 2006.12.14.
(732) Bankó Kft., Miskolc (HU)
(740) Pap Béla szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 28 Babaházak, csúszdák, dobható korongok (játékszerek), esz-
közök testgyakorláshoz, hálók (sportcikkek), hintalovak, hinták,
játék autók, játék sárkányok, játékok, játékszerek, karikajátékok,
méretarányosan kicsinyített jármûmodellek.
41 Fogadások tervezése (szórakoztatás), szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú informáci-
ók, testnevelés, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozta-
tás), élõ elõadások bemutatása.

(111) 192.043 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 04083 (220) 2006.12.14.
(732) Settlers Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Albert Mária ügyvéd, Budapest

(541) SETTLERS
(511) 35 Segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányítá-

sában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üz-
leti ügyekben; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárások-
kal; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás;
üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgáltatá-
sok.

(111) 192.044 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 04082 (220) 2006.12.14.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(111) 192.045 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 04081 (220) 2006.12.14.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(111) 192.046 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03917 (220) 2006.11.30.
(732) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és

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

(541) Mycostar
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-

ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 192.047 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03916 (220) 2006.11.30.
(732) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és

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

(541) Infinity
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-

ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 192.048 (151) 2007.12.07.
(210) M 07 00291 (220) 2007.01.30.
(732) EnergoSolar S.A., Genéva (CH)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Napelemek, napelemek alkatrészei, napelemeket gyártó gé-
pek és gépsorok, napelemes áramfejlesztõ berendezések, foto-
elektromos átalakító eszközök.

(111) 192.049 (151) 2007.12.07.
(210) M 07 00292 (220) 2007.01.30.
(732) EnergoSolar S.A., Genéva (CH)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Energosolar
(511) 9 Napelemek, napelemek alkatrészei, napelemeket gyártó gé-

pek és gépsorok, napelemes áramfejlesztõ berendezések, foto-
elektromos átalakító eszközök.

(111) 192.050 (151) 2007.12.07.
(210) M 07 00293 (220) 2007.01.30.
(732) EnergoSolar S.A., Genéva (CH)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Heliogrid
(511) 9 Napelemek, napelemek alkatrészei, napelemeket gyártó gé-

pek és gépsorok, napelemes áramfejlesztõ berendezések, foto-
elektromos átalakító eszközök.

(111) 192.051 (151) 2007.12.07.
(210) M 07 00296 (220) 2007.01.30.
(732) Tehetséges Magyarországért Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Köteles Zoltán, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Tehetséges Magyarországért
(511) 41 Oktatás, nevelés, szórakoztatás, információk nyújtása, vizs-

gáztatás, gyakorlati képzés; nappali és levelezõ tanfolyamok, al-
kotómûhelyek, internetes távoktatás szervezése, lebonyolítása és
támogatása; tudás- és tehetségalapú szellemi versenyek, váloga-
tások, felmérések, kollokviumok, szemináriumok, szimpóziu-
mok, kulturális események szervezése, lebonyolítása és támoga-
tása; könyvkiadás, nem reklámcélú szövegek kiadása, könyvtári
kölcsönzés, kulturális, oktatási és nevelési célú kiállítások szerve-
zése; mûvészeti, tudományos társaságok, szövetségek, szakmai
közösségek szervezése, létrehozása és támogatása; szellemi spor-
tok támogatása; ismeretterjesztõ, tudományos, mûvészeti, képzé-
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si és információs kiadványok szerkesztése és kiadása; könyvki-
adás, folyóirat-kiadás; szellemi képességek fejlesztésével kap-
csolatos szolgáltatások, innovativitás és kreativitás fejlesztésével
kapcsolatos szolgáltatások; szellemi termékek, szerzõi mûvek, al-
kotói munkák létrehozásának elõsegítése; tudományos és mûvé-
szeti alkotói tevékenységek támogatása és elõsegítése; tehetség-
gondozás; pályázatok kiírása és pályáztatás; hátrányos helyzetû
egyének, fiatalok, gyermekek érvényesülési esélyének és társa-
dalmi felzárkózásának elõsegítése; alapítványok létrehozása;
szellemi termékek fejlesztése, oktatást-nevelést és egyéb társa-
dalmi közérdeket célzó pénzügyi alapok felosztására vonatkozó
tervek készítése.

(111) 192.052 (151) 2007.12.07.
(210) M 07 00290 (220) 2007.01.30.
(732) K.G.S. Trade Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) Balogh János, Níregyháza

(546)

(511) 35 Bútor- és matrackereskedelem.

(111) 192.053 (151) 2007.12.07.
(210) M 07 00289 (220) 2007.01.30.
(732) K.G.S. Trade Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) Balogh János, Níregyháza

(546)

(511) 35 Bútor- és matrackereskedelem.

(111) 192.054 (151) 2007.12.07.
(210) M 07 00284 (220) 2007.01.30.
(732) SOHO HOTEL Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Juhász György, Dr. Juhász György Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SOHO HOTEL
(511) 43 Bár, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék,

kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshelyek le-
foglalása, szállásügynökségek, szállodai szolgáltatások, székek,
asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, vendéglátóipar, át-
meneti szállások bérlete, étkezdék, éttermek, üdülõtáborok szol-
gáltatásai.

(111) 192.055 (151) 2007.12.07.
(210) M 07 00106 (220) 2007.01.16.
(732) DUPAREC Papírbegyûjtõ és Feldolgozó Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 40 Hulladék és szemét újrafeldolgozása/hasznosítása, hulla-
dékkezelés/átalakítás, hulladékok és újrahasznosítható anyagok
osztályozása.

(111) 192.056 (151) 2007.12.07.
(210) M 07 00003 (220) 2007.01.02.
(732) JESSY 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Henriette ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.

(111) 192.057 (151) 2007.12.07.
(210) M 07 00001 (220) 2007.01.02.
(732) Kiss János, Tata (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 33 Borok, habzóborok, pezsgõk, alkoholos italok (a sörök kivé-
telével), alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos kivonatok,
gyümölcstartalmú alkoholos italok, lõre, csiger, emésztést elõse-
gítõ italok, likõrök, szeszes italok, pálinkák, brandyk.

(111) 192.058 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 01815 (220) 2006.05.24.
(732) Michelin Recherche et Technique S.A.,

Granges-Paccot (CH)
(300) 60025/2005 2005.12.06. CH
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) EXPERT TEAM
(511) 9 Kompaktlemezek (audio-video), CD-ROM-ok és egyéb di-

gitális adathordozók gépjármû- és közlekedési, illetve szállítmá-
nyozási szakemberek részére.
12 Légtömlõs abroncsok és belsõ tömlõk jármûkerékabron-
csokhoz; futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához; lánctal-
pak lánctalpas jármûvekhez.
16 Nyomtatott anyagok; könyvek; katalógusok; brosúrák; ki-
adványok; újságok; magazinok; fényképek; poszterek; mûszaki
útmutatók és kézikönyvek; írószer és papíráru; naptárak; naplók;
csomagolások kartonból vagy mûanyagból, nevezetesen zacskók,
táskák, filmrétegek és lapok ? mindezen termékek gépjármû- és
közlekedési, illetve szállítmányozási szakemberek részére.

(111) 192.059 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03236 (220) 2006.09.29.
(732) HBO Holding Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tiszeker Éva ügyvéd, Budapest

(541) FILMKARNEVÁL
(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, anyagok mûvé-
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szek részére; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomda-
betûk; klisék; (nyomtatásban megjelenõ termékek, magazinok).
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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 192.060 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03243 (220) 2006.09.29.
(732) Goodbaby Child Products Co., Ltd., Jiangsu Province,

P.R. (CN)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 28 Rollerek; összetett tevékenységet igénylõ játékok gyerme-
kek és csecsemõk részére; csörgõk (játékszerek); összenyomható
játékok; vízben használható játékok; játékok; tetnevelési és sport-
cikkek; karácsonyfadíszek; íjászfelszerelések; labdák labdajáté-
kokhoz; álló edzõkerékpárok; dámajátékok; játékkártyák; hor-
gászfelszerelések; eszközök testgyakorláshoz; testépítõ felszere-
lések; térdvédõk (sportcikkek); lábszárvédõk (sportcikkek); ké-
szülékek elektronikus játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv-ve-
võkészülékkel mûködtethetõk, asztalok asztalifocihoz; hinták;
hintalovak; játék sárkányok; bábuk, marionettek; szörfök, csúsz-
kák; játékok, különösen játék léggömbök, építõjátékok, társasjá-
tékok, babák, babaházak, babaszobák, méretarányosan kicsinyí-
tett jármûmodellek, mozgó, függõ játékok, csúszdák (játéksze-
rek), plüssmackók, játék autók.

(111) 192.061 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03352 (220) 2006.10.12.
(732) dr. Telkes József, Budapest (HU)
(740) Cseke Jolán Valéria, Veszprém

(546)

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

(111) 192.062 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03353 (220) 2006.10.12.
(732) dr. Telkes József, Budapest (HU)
(740) Cseke Jolán Valéria, Veszprém

(541) Merj álmodni Magyarország!
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 192.063 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03354 (220) 2006.10.12.
(732) VITEXIM Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) GOLF TEAM
(511) 33 Szeszes italok (a sörök kivételével).

(111) 192.064 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03355 (220) 2006.10.12.
(732) Pharmacenter Hungary kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.065 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03356 (220) 2006.10.12.
(732) Pharmacenter Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.066 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03358 (220) 2006.10.12.
(732) Pharmacenter Hungary kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.067 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03241 (220) 2006.09.29.
(732) Goodbaby Child Products Co., Ltd., Jiangsu Province,

P.R. (CN)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Sport babakocsik; kézikocsik; gyermekkocsik; gyermek-
ülés jármûvekbe; védõtetõk gyermekkocsikhoz; kerékpárok; tri-
ciklik; kerekesszékek; rollátorok; elektromos jármûvek; motorbi-
ciklik; kétkerekû kézikocsik, targoncák; abroncsok jármûvekhez;
kerékpárpumpák; biztonsági gyermekülések szárazföldi, légi, és
vízi jármûvekhez, beleértve ezek alkotórészeit is; speciális jármû
mozgássérültek részére, nem mechanikusan hajtott; utánfutók,
pótkocsik, nyerges vontatók.
20 Gyermekjárókák; magas székek gyermekeknek; hintaszé-
kek gyermekeknek; dobozok fából vagy mûanyagból; párnák;
vánkosok; járókák, állókák gyermekeknek; bölcsõk; kiságyak;
matracok kiságyba; szalmaszálak, szívószálak italok fogyasztásá-
ra; legyezõk; bútorszerelvények nem fémbõl; gyermekbútorok és
azok tartozékai, különösen ágykorlátok, ruhásládák, éjjelik, asz-
talok, szófák, szekrények, könyvesszekrények, ruhásszekrények;
bútorok, különösen polcok, rekamiék, karosszékek, fodrászszé-
kek, írópolcok, asztalok, háromtükrös öltözõasztalok, ebédlõasz-
talok, laboratóriumi asztalok, masszázsasztalok, öltözõasztalok,
szófák, kartotékszekrények, cipõszekrények, gyógyszeres szek-
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rények, teásszekrények, kalaptartók, tálalószekrények, könyves-
polcok, újságtartó állványok, vállfák, esernyõtartók, ruhásládák;
tükrök, képkeretek; bambusz kábelsaruk nem fémbõl; zárak (nem
fémbõl); szakajtók; hirdetõtáblák; ételdíszek mûanyagból; ólak,
vackok (háziállatoknak); mûvészeti tárgyak fából, viaszból,
gipszbõl vagy mûanyagból.

(111) 192.068 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03580 (220) 2006.11.02.
(732) SZILKRAMBO Külkereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.,

Békéscsaba (HU)
(740) dr. Fehérvári József, INNOIUS Ügyvédi, Szabadalmi és

Menedzser Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Különféle gabonákból készült, ízesítés nélküli és ízesített
aprósütemények, csipszek és más gabonakészítmények, kekszek,
kukoricapehely, malomipari termékek, mûzli, sós kekszek, zab-
alapú ételek, zabpehely és ezek felhasználásával készült más
élelmiszerek.

(111) 192.069 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03581 (220) 2006.11.02.
(732) SZILKRAMBO Külkereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.,

Békéscsaba (HU)
(740) dr. Fehérvári József, INNOIUS Ügyvédi, Szabadalmi és

Menedzser Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Különféle gabonákból készült, ízesítés nélküli és ízesített
aprósütemények, csipszek és más gabonakészítmények, kekszek,
kukoricapehely, malomipari termékek, mûzli, sós kekszek, zab-
alapú ételek, zabpehely és ezek felhasználásával készült más
élelmiszerek.

(111) 192.070 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03582 (220) 2006.11.02.
(732) SZILKRAMBO Külkereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.,

Békéscsaba (HU)
(740) dr. Fehérvári József, INNOIUS Ügyvédi, Szabadalmi és

Menedzser Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Különféle gabonákból készült, ízesítés nélküli és ízesített
aprósütemények, csipszek és más gabonakészítmények, kekszek,
kukoricapehely, malomipari termékek, mûzli, sós kekszek, zab-
alapú ételek, zabpehely és ezek felhasználásával készült más
élelmiszerek.

(111) 192.071 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03509 (220) 2006.10.26.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(111) 192.072 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03364 (220) 2006.10.12.
(732) Pharmacenter Hungary kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.073 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03363 (220) 2006.10.12.
(732) Pharmacenter Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.074 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03362 (220) 2006.10.12.
(732) Pharmacenter Hungary kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.075 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03361 (220) 2006.10.12.
(732) Pharmacenter Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.076 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03360 (220) 2006.10.12.
(732) Pharmacenter Hungary kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.077 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03359 (220) 2006.10.12.
(732) Pharmacenter Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.078 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 03357 (220) 2006.10.12.
(732) Pharmacenter Hungary kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.079 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 02145 (220) 2006.06.20.
(732) PosiGrip Hungary Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 42 Szellemi tulajdon licencek adása.

(111) 192.080 (151) 2007.12.07.
(210) M 06 02156 (220) 2006.06.20.
(732) Fink GmbH, Herrengerg (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TINY TIME PILLS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok emberi haszná-

latra; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminok és ásvá-
nyi készítmények.

(111) 192.085 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04121 (220) 2006.12.18.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

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

(546)

(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõr-
zõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések; hangok,
képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és má-
solására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek.

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

35 Reklámozás, üzletvezetés.

36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.

42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázisok üzemeltetése és adatbázisok-
hoz való hozzáférési idõ bérlete, valamint adatok, hírek és infor-
máció gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó felszerelésekkel
és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projektta-
nulmányok és tervezési szolgáltatások telekommunikációs fel-
szerelésekkel kapcsolatban.

(111) 192.086 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04057 (220) 2006.12.13.
(732) Tiara Gazdaságszervezõ és Tõkebefektetési Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bada János jogtanácsos, Budapest

(546)

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

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.

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 192.087 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04117 (220) 2006.12.18.
(732) Mona-Lib Szolgáltató Betéti Társaság, Érd (HU)
(740) dr. Gyepes Péter, Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZAFÍR PRESS
(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, adathordozók.
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); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék, könyv.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, könyvkiadás, elektronikus könyvek és folyóira-
tok on-line kiadása.

(111) 192.088 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04110 (220) 2006.12.18.
(732) KESTA HUNGARIA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Leányvár (HU)
(740) dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, Gyõr

(591)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok nyomdászok és képzõmûvészek részére.
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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 192.089 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04109 (220) 2006.12.18.
(732) KESTA HUNGARIA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Leányvár (HU)
(740) dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok nyomdászok és képzõmûvészek részére.
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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 192.090 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04108 (220) 2006.12.18.
(732) KESTA HUNGARIA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Leányvár (HU)
(740) dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok nyomdászok és képzõmûvészek részére.
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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 192.091 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03938 (220) 2006.12.04.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális

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

(541) Tipp- A FIATAL LAP
(511) 16 Folyóiratok; magazinok; nyomtatványok; újságok.

36 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 192.092 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03939 (220) 2006.12.04.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális

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

(546)

(511) 16 Folyóiratok; magazinok; nyomtatványok; újságok.
36 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 192.093 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03940 (220) 2006.12.04.
(732) HUNGAIMPEX Kereskedelmi és Szervíz Kft.,

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

(541) CEDAR
(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, öngyújtó-

tartozékok, gázgyújtótartozékok.

(111) 192.094 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03611 (220) 2006.11.06.
(732) Parfums Christian Dior, S.A., Paris (FR)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DIOR BACKSTAGE
(511) 3 Kozmetikai cikkek.

(111) 192.095 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03531 (220) 2006.10.27.
(732) Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu

„ALMAZ-M”, Odinstovo, Moscow region (RU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, kozmetikai kendõk; hajmo-
só szerek; fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; egészségügyi betétek és kendõk; diétás anyagok gyógyászati
használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ
anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kárté-
kony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 192.096 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03532 (220) 2006.10.27.
(732) PANNONHALMI BORHÁZ Termelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Gyõr

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 192.097 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03944 (220) 2006.12.04.
(732) Big Save Footwear MegaStore, Luqa (DE)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk.

(111) 192.098 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03374 (220) 2006.10.13.
(732) Pannonhalmi Fõapátság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Ecet.

(111) 192.099 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 02621 (220) 2006.07.28.
(732) Hedz Telekommunikációs és Informatikai Betéti Társaság,

Szeged (HU)
(740) dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,

Szeged

(546)

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

(111) 192.100 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 02734 (220) 2006.08.10.
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(111) 192.101 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 02434 (220) 2006.07.14.
(732) Nagy Tamás, Budapest (HU)

(541) MONIQUE
(511) 32 Egyéb alkoholmentes italok, különösen: energiaitalok,

sportitalok, erõt adó italok, izotóniás italok; testi, szellemi erõnlé-
tet fokozó italok; roboráló italok; vágykeltõ, vágyfokozó, élénkí-
tõ, serkentõ, potenciafokozó italok; valamint erotikus és szerelmi
italok; bájitalok; afrodiziákumtartalmú alkoholmentes italok;
koffein, taurin, guarana ginzeng, shizandra, kinin, gyógynövény,
fûszer, aloe vera, kaktusz, növény és virág tartalmú alkoholmen-
tes italok (kivéve gyógyászati használatra); feromont és egyéb il-
latanyagokat tartalmazó alkoholmentes italok (kivéve gyógyá-
szati használatra); vitamintartalmú alkoholmentes italok (kivéve
gyógyászati használatra).

(111) 192.102 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03750 (220) 2006.11.15.
(732) MetaCom Holding Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) MSales
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(111) 192.103 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03747 (220) 2006.11.15.
(732) BA-HA-MA’S Élelmiszer Nagykereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Dunakeszi (HU)
(740) Péterszegi Jánosné, 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; félkész, elõsütött, panírozott, pácolt gyorsfagyasztott hú-
sok.

(111) 192.104 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03739 (220) 2006.11.15.
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VÉNUSZ KONYHATÜNDÉR
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 192.105 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04118 (220) 2006.12.18.
(732) Telenor ASA, Fornebu (NO)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TELENOR
(511) 38 Telekommunikációs szolgáltatások.

(111) 192.106 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03598 (220) 2006.11.03.
(732) ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Harányi Ágnes ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászzsinórok, horgászcsalik, horgászcsalétkek, kapásérzékelõk,
kapásjelzõk, horgászúszók, merítõzsákok horgászathoz, halhor-
gok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 192.107 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03748 (220) 2006.11.15.
(732) Zolcer, Jan, Grünwald (DE)

(546)

(511) 21 Grillezõ- és fõzõkészülékek egysége.

(111) 192.108 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04114 (220) 2006.12.18.
(732) BioTech Nutrition Inc., Road Town, Tortola (VG)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Sporttápszer-kiegészítõk gyógyászati célokra.
29 Sporttápszer-kiegészítõk nem gyógyászati célokra.

(111) 192.117 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03609 (220) 2006.11.06.
(732) Vásárnap Kft., Budapest (HU)

(591)

(511) 35 Eladási propaganda (mások számára), hirdetések levélben
megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készí-
tése, import-export ügynökségek, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, televíziós reklámozás, árube-
mutatás, áruminták terjesztése, árverés, üzleti felvilágosítás, üzle-
ti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére.
41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),
bálok szervezése, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), versenyek szerve-
zése (oktatás vagy szórakoztatás), élõ elõadások bemutatása.

(111) 192.118 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03943 (220) 2006.12.04.
(732) Hoang Thu Trang, Budapest (HU)

(541) MIRATTO
(511) 25 Ruhanemû.

(111) 192.119 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03942 (220) 2006.12.04.
(732) Hoang Thu Trang, Budapest (HU)

(541) SERENE
(511) 25 Ruhanemû.

(111) 192.120 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03941 (220) 2006.12.04.
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FLORIOL DUO
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 192.121 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03945 (220) 2006.12.04.
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) SNEHULKY
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(511) 30 Édességek, cukorkák, édességek karácsonyfa díszítésére,
csokoládé, fondanok, tészták, karamellák, aprósütemények, töl-
tött sütemények, ropogós sóssütemények, mandulás cukrászáruk,
marcipán, mentolos édességek, müzli, ostyák, mézeskalács, gyü-
mölcszselés édességek, készítmények gabonából, cukorpasztil-
lák, bonbonok, pralinék, kétszersültek, vajaskekszek, piskóták,
malátás kekszek, torták, rágógumi nem gyógyászati célra.

(111) 192.122 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03790 (220) 2006.11.20.
(732) Vállalkozók és Munkáltatók Oszágos Szövetsége,

Budapest (HU)
(740) LÁRHEN Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) Széchenyi kártya. A név hitelez.
(511) 35 Reklámozás; valamint kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

36 Pénzügyletek közvetítése; pénzügyi tanácsadás; finanszíro-
zási szolgáltatások; hitelbonyolítási irodák mûködtetése; faktor-
álási szolgáltatások.

(111) 192.123 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03994 (220) 2006.12.07.
(732) Neuberger-Kovács Beáta, Bazsi (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; kulturális, történelmi, hagyományõrzõ, nevelési
célú elõadások, szerzõi estek, szemináriumok, konferenciák,
kongresszusok, kiállítások rendezése, szervezése és lebonyolítá-
sa; elõadómûvészek szolgáltatásai; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; eszmecse-
rék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása; szórakoztató vagy oktató klubszol-
gáltatások; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás, ze-
nés elõadások és egyéb színpadi produkciók, mûsorok; szórakoz-
tatási tárgyú információk; üdülõtáborok szolgáltatásai; versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); szövegek kiadása (nem
reklámcélú).

(111) 192.124 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00326 (220) 2007.02.01.
(732) Szegedi Csanád Mihály, Sóstófalva (HU)

(546)

(511) 25 Bodyk; csuklyák-kapucnik (ruházat); díszzsebkendõ; dzse-
kik; egyenruhák; fejfedõk; fejszalagok; felsõruházat; fityulák;

fülvédõk; fürdõköpenyek; fürdõpapucsok; fürdõsapkák; haris-
nyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; ingelõk-ingblúzok; ing-szatlik;
jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyûk; készruhák; kosztümök;
köntösök-pongyolák; kötöttáruk; melegítõk-szvetterek; mellé-
nyek; nadrágok; nõi ruhák; nyaksálak; papucsok; parkák; pénztar-
tó övek; pizsamák; pólók; pulóverek; ruházat; sapkák; sálak;
sporttrikók; szemellenzõk; szoknyák; tógák; tarka selyemken-
dõk; vállkendõk-nagykendõk; zoknik; övek.

(111) 192.147 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03761 (220) 2006.11.16.
(732) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lásadás.

(111) 192.182 (151) 2007.12.12.
(210) M 04 00829 (220) 2004.02.25.
(732) Szép Házak Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZÉP LAKÁSOK
(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek, tanítási és oktatási eszközök

(anyagok, készülékek kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38 Összeköttetések, közlések (rádió- és televíziós adás, infor-
mációs irodák, üzenetek továbbítása).

42 Egyéb, különféle szolgáltatások; benne: szakértõi munkák.

(111) 192.185 (151) 2007.12.14.
(210) M 07 02237 (220) 2007.06.15.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

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

35 Reklámozás, kereskedelmi tevékenység.

A rovat 192 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 186.335, 190.260,
190.701, 191.036, 191.500, 191.529–191.535, 191.537, 191.546–
191.548, 191.556, 191.559–191.561, 191.563–191.573, 191.575–
191.581, 191.710, 191.714, 191.734, 191.763, 191.795, 191.819–
191.821, 191.842, 191.847, 191.849, 191.850, 191.854, 191.874,
191.902, 191.903, 191.905–191.917, 191.925, 191.927, 191.929–
191.932, 191.937–191.939, 191.942, 191.943, 191.973, 191.978–
191.990, 192.010–192.017, 192.019–192.026, 192.028, 192.033–
192.080, 192.085–192.108, 192.117–192.124, 192.147, 192.182,
192.185

M111

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 1. szám II. kötet, 2008.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



Védjegyoltalom megszûnése használat hiánya miatt

(111) 164.326
(732) JKD Kft., Budapest (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(111) 127.179
(732) McDonald’s International Property Company Ltd.,

Delaware (US)

(111) 127.341
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 160.438
(732) SECTOR Hungary 1992 Zrt., Budapest (HU)

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 117.951
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 118.514
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 119.205
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 119.379
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 120.201
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 122.695
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 133.407
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 133.924
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam

törvényei szeirnt mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)

(111) 133.970
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 135.349
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

A rovat 10 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 153.791
(732) DIAGEO plc., London (GB)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 153.791
(732) DIAGEO plc., London (GB)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 138.752
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 153.791
(732) DIAGEO plc., London (GB)

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Használati szerzõdés

(111) 173.044
(732) Rímek és Ritmusok Mecsekaljáról Alapítvány, Pécs (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

M114

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 1. szám II. kötet, 2008.01.28.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények II.

Vegyes védjegyközlemények II.
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