
(210) M 07 03611 (220) 2007.10.26.
(731) Abagép Kft., Aba (HU)
(740) Miklós Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FIMUS
(511) 1 Talajkondicionáló termékek, komposzt- és istállótrágya-ké-

szítmények, mûtrágya-tartalmú készítmények, talajtápanyag-ki-
egészítõk, tehéntrágya alapú talajjavító készítmények.

(210) M 07 03966 (220) 2007.11.28.
(731) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) HARMÓNIA
(511) 16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomago-

lópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírok, borítékok;
naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és iroda-
technikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fatar-
talmú és famentes papírok.

(210) M 07 02571 (220) 2007.07.17.
(731) Allianz SE, München (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALLIANZ.Pénzügyi megoldások A-TÓL Z-IG
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 07 02754 (220) 2007.08.01.
(731) ASIA CENTER Ingatlanforgalmazó, Bérbeadó, Hasznosító

és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó 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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

(210) M 07 02554 (220) 2007.07.16.
(731) Avery Dennison Corporation (Delaware államban bejegyzett

cég), Pasadena, California (US)
(300) 2446442 2007.02.01. GB
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) DENNISON
(511) 16 Nyomtatás nélküli címkék és biankó címketörzs; nyomtatott

címkék; kereskedelmi és ipari célra alkalmazott címkék; függõ-
címkék; lemezek; felragasztható címkék lapok és/vagy tekercsek
formájában; vonalkódcímkék kereskedelmi, ipari célokra, vala-
mint leltározás céljára; nyomásérzékeny nyerspapír; papír laptör-
zsek; öntapadó papírok és tekercsek, címkék, jelzõcédulák, azo-
nosító jelvények, grafikai jelölések, csomagolások, fûzõhegyek,
plakátragasztók, szintetikus papír, nyomdai papír, könyvfedél-
enyv-feloldók, lemezek és kartontokok készítéséhez; hõérzékeny
címkék; nyomtatás nélküli és részben nyomtatott, öntapadó cím-
kék nem textilbõl, amelynek felületére a készítõ vagy végleges
felhasználó a rendelkezésére álló berendezéssel vonalkódot és al-
fanumerikus karaktereket rányomtatni képes; ragasztós biztonsá-
gi fedõréteg; speciális és egyéni igények szerint kialakított cím-
kék csalás elleni biztosítás és védelem céljára; biztonsági címkék,
nevezetesen azonosító információk kódolására alkalmas címkék;
címkenyomtató gépek és hivatali címkefelhasználó gépek; raktár-
polcokon alkalmazott címkék az ár, termék és/vagy reklám meg-
jelenítésére; címzõcímkék; csomagolópapírok, kartonok, nyom-
tatott és nyomtatás nélküli papírok és karton függõcímkék általá-
nos felhasználásra; papírcímkék és függõcimkék; papírlemezek;
felragasztható címkék lapok és tekercsek formájában; biztonsági
réteggel ellátott papír másolásra, megjelenítésre és filmgyártásra
alkalmazott címkék és jelzõcédulák készítésére; nyomásérzékeny
nyomtatópapír címkék és jelzõcédulák készítésére; papírtörzs;
fényképek, valamint számítógép és digitális fényképezõgép által
készített képek kinyomtatására használatos fotópapír; karton cso-
magolókártyák és betétek felszerelésekhez; könyvjelzõk, mozgó-
kártyák és kereskedelmi kártyák és jelzõk, valamint képeslapok;
öntapadó címketartók; öntapadó üzletikártya-tartók; gumírozott
címkék és vasalások; ragasztós betûk, számok és szimbólumok;
ragasztós vasalások; öntapadó papír a lézernyomtatáshoz; dom-
borított bélyegzõ; adatok, floppylemezek és biztosított levelek
céljára készített borítékok; névkártyák és jelvények; ragasztós és
javítószalagok; ragasztók irodaszerekhez vagy a háztartásban;
karbonpapír; iratrendezõk; felfüggesztett iratrendezõk; gyûrûs
iratrendezõk; iratrendezõk bemutatóanyagok számára; iratrende-
zõk referenciaanyagok számára; raktározó iratrendezõk; állvá-
nyos iratrendezõk; borítók; bekötött bemutatómappák; könyvkö-
tõ gépek; papírdossziék; bemutató, referencia és tárolási papír-
dossziék; részekre osztott dossziék; átlátszó mûanyag iratrende-
zõk a kereskedelmi kártyák, üzleti kártyák és fényképek tárolásá-
ra és bemutatására; iratgyûjtõk; iratgyûjtõ-rögzítõk; iratrendezõ
személyes dokumentumok céljára és iratrendezõ irodaszerek cél-
jára; zsebkönyv; határidõnapló; íróeszközök; tollak, ceruzák, szö-
vegkiemelõk és jelölõtollak; kétvégû íróeszközök; nyomtatópár-
nák; számítógép-nyomtatóba behelyezhetõ címkék, nevezetesen
öntapadó névkártyák, biztonsági címkék, öntapadó biztonsági
címkék, kártyák és kártyabetétek mûanyag tartóhoz, azonosító-
kártyák, fényképes azonosítókártyák és -címkék; acélos átnyo-
mók és lehúzók; szalag- és jelölõpapírok; testszerû jelzõszalagok
és lehúzók; figyelmeztetõ címkék papírból, papírból készült cím-
kék a munkafolyamat állandó komponenseinek jelzésére, készü-
lékek azonosítására és logisztikánál; élelmiszerek frissességének
mérésére szolgáló kijelzõhöz csatlakoztatott címkék; dekoratív
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címkék képpel ellátva postai bélyegekként felragasztható módon;
ragasztós hátú vagy ragasztós felületû lapok, címkék papírból
vagy fõleg papírból dekorációs célra, kártya- és címketörzsek; ra-
gasztós grafikus címkék személyautók vagy teherautók külsejére
való felerõsítésre; külsõ felületen használatos grafikus címkék;
öntapadós anyagok tekercs vagy lapok formájában, beleértve azo-
kat, amelyek papírból készülnek bármilyen célra, például
dekoráció, jelölés, autócsíkozás, leszedhetõ jelölés, biztonsági és
információs jelölés céljára; mûanyag filmek és jelölõcédulák
kereskedelmi vagy ipari csomagolás céljára, amelyek tekercs
vagy lapok formájában kaphatók; fényvisszaverõ címkék keres-
kedelmi, grafikai vagy ipari célokra; nem textilbõl készült címkék
és jelölõcédulák; nem textilbõl készült figyelmeztetõcímkék az
egyes munkafolyamatok állandó komponenseinek, gépjármû
azonosításának jelölésére és logisztikai célra; dekorációs célra al-
kalmazott címkék, a motorgépjármûvek belsejében és külsején al-
kalmazott nem textil címkék, nevezetesen ruhanemûk tárolásánál
alkalmazott figyelmeztetõ hõjelzések, légzsákok figyelmeztetõ
címkéi a szélvédõn vagy a gyerekülés-figyelmeztetõ címke a
biztonsági övön; nem textil vonalkódcímkék az erõmûvekben.

(210) M 07 02244 (220) 2007.06.18.
(731) Avon Products, Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MIÉNK A HOLNAP!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 02984 (220) 2007.08.31.
(731) AZORION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Baánné dr. Danika Klára ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 5 Légfrissítõ készítmények.

(210) M 07 02364 (220) 2007.06.29.
(731) Baumühlerné Pillmann Andrea, Nagyvenyim (HU)
(740) dr. Karsay Zsófia, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) BABÁK ÉS KISGYERMEKEK NYELVTANU-
LÁSI FORRADALMA

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

(210) M 07 02990 (220) 2007.08.31.
(731) Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) A SZÉPSÉG...NIVEA
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, test- és

szépségápolási készítmények.

(210) M 07 03191 (220) 2007.09.21.
(731) BioTech Nutrition Inc., Drake Chambers Tortola,

British Virgin Islands (GB)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Sporttápszer-kiegészítõk gyógyászati célokra.

(210) M 07 04012 (220) 2007.11.30.
(731) Bodnár Éva, Budapest (HU)
(740) dr. Zatik Zsuzsannna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 07 03160 (220) 2007.09.17.
(731) bwin Interactive Entertainment AG, Vienna (AT)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok.
35 Online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, reklá-
mozás.
41 Játékkaszinó szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyúj-
tása, online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), sors-
játékok lebonyolítása, szerencsejátékok.

(210) M 07 03387 (220) 2007.10.05.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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).
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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 szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-

ba); párnázó- és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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.

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

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

40 Anyagmegmunkálás.

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

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

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

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

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

(210) M 07 02761 (220) 2007.08.02.
(731) Centrocc Fogászati Központ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 44 Fogászati eljárás, mûszeres harapásregisztrálás.

(210) M 07 03168 (220) 2007.09.18.
(731) Cordis Corporation, Miami Lakes, Florida (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) IDEAS MAKING A DIFFERENCE
(511) 9 Számítógépszoftverek orvosi készülékeknél, nevezetesen

orvosi katétereknél, orvosi diagnosztikai leképzõrendszereknél és
elektrofiziológiai tájékozódási és eltávolítórendszereknél való
alkalmazásra.

10 Orvosi készülékek, nevezetesen katéterek, vezetõhuzalok,
infúziós szivattyúk, ideiglenes járásvezetõk, az orvosi katéterek-
kel kapcsolatosan alkalmazott tapaszok, kondomok, orvosi kábe-
lek, ultrahanggenerátorok, orvosi leképzõberendezések, orvosi
diagnosztikai leképzõ- és eltávolítóberendezések, valamint a fenti
felsorolt berendezések alkatrészei és tartozékai.

(210) M 07 02792 (220) 2007.08.07.
(731) Corvus Design Kft., Budapest (HU)

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

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

(210) M 07 03386 (220) 2007.10.05.
(731) Csegezi László, Eger (HU);

Hegedûs Róbert, Eger (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 07 02747 (220) 2007.08.01.
(731) Csõsz Gábor, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, lábbelik.

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

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

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és ipari kutatások; számítógép-programozás;
építésiterv-készítés; építészet; geológiai kutatás; szellemi tulaj-
donnal összefüggõ ügyek bonyolítása; klinikák, kórházak, rende-

lõintézetek üzemeltetése; fejlesztési központok létrhozása és üze-
meltetése; üzletemberklub-hálózat.

43 Vendéglátási szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások, beleértve az állatgyógyászati szol-
gáltatásokat is.

(210) M 07 03550 (220) 2007.10.19.
(731) DAIS Információtechnológiai Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Élménykártya
(511) 9 Mágneskártyák.

16 Kártyák.
36 Bankügyletek, elszámolóház, klíringház, finanszírozási
szolgáltatások, hitelirodák, hitelkártya-szolgáltatások, hitelkár-
tyák kibocsátása, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi információk
nyújtása, részletfizetéses hitelnyújtás, terhelõkártya-szolgáltatá-
sok, tulajdonfenntartásos részvétel hitelezése, telebank szolgálta-
tás.

(210) M 07 03180 (220) 2007.09.19.
(731) Danubius Kereskedõház Vagyonkezelõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DSH. A teljesség igényével
(511) 9 Hanglemezek.

14 Órák.
16 Papíráruk, nyomdaipari termékek, irodai cikkek.
20 Más osztályba nem tartozó mûanyag termékek.
25 Ruhák.
28 Játékok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, irodai mun-
kák.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 07 03359 (220) 2007.10.03.
(731) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(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.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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-
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gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

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

(210) M 07 03360 (220) 2007.10.03.
(731) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(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.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

(210) M 07 03605 (220) 2007.10.26.
(731) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum,

Debrecen (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, kozmetikai krémek, kozmetikai bõr-
ápoló szerek, arckrém, testápoló krém.

(210) M 06 03496 (220) 2006.10.25.
(731) Degenfeld Szõlészeti, Borászati és Kereskedelmi Bt.,

Tarcal (HU)

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 03434 (220) 2007.10.09.
(731) Demeter Csaba, Eger (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 03033 (220) 2007.09.06.
(731) Digit All Team-DAT Bt., Zalaegerszeg (HU)
(740) Németh Viktor, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

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

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

(210) M 07 03778 (220) 2007.11.12.
(731) Dr. Bata Magyar Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ

Zrt., Ócsa (HU)

(541) GLYCINOPLEX
(511) 31 Takarmányadalék haszonállatok részére nem gyógyászati

célból.
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(210) M 07 03930 (220) 2007.11.26.
(731) Dr. Megyesi Pharma Kft., Páty (HU)
(740) Szilágyi Judit Madeline, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03931 (220) 2007.11.26.
(731) Dr. Megyesi Pharma Kft., Páty (HU)
(740) Szilágyi Judit Madeline, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03166 (220) 2007.09.18.
(731) DUMACHST Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.

(210) M 06 00739 (220) 2006.03.03.
(731) DunaCent Vagyonkezelõ, Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Dunaújváros (HU)

(541) SALGÓ RAKTÁRTECHNIKA
(511) 6 Fémállványzatok, fémépítmények, fémpóznák, fémoszlo-

pok, fémrácsok rúdjai, hordozható építmények fémbõl, lépcsõpo-
fák, lépcsõoldalfalak fémbõl, rakodólapok fémbõl, pénzszekré-
nyek, perselyek (kazetták) fémbõl, teherhordó fémhevederek,
építmények acélból, építõanyagok fémbõl, építõelemek fémbõl.

37 Állványozás, építés, raktárak építése és javítása.

39 Raktározás, tárolás, áruk raktározása.

(210) M 07 03669 (220) 2007.10.31.
(731) Ednetti Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) ednetti
(511) 19 Nem fémbõl készült bútoripari és belsõépítészeti anyagok.

20 Bútoripari és belsõépítészeti termékek.

42 Bútoriparhoz és belsõépítészethez kapcsolódó szolgáltatá-
sok.

(210) M 07 02416 (220) 2007.07.04.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) LETREGIN

(210) M 07 04077 (220) 2007.12.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 03871 (220) 2007.11.21.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 07 03163 (220) 2007.09.18.
(731) Erdély Dániel 80%, Budapest (HU);

Spidron Bt. 20%, Budapest (HU)

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

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

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

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 03824 (220) 2007.11.14.
(731) Europa Ying Long Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03488 (220) 2007.10.15.
(731) EVENTUS-TRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Üröm (HU)
(740) dr. Bodó Tibor ügyvéd, Üröm

(546)

(511) 19 Parketták.

(210) M 07 03161 (220) 2007.09.18.
(731) Ezüsthegyi ’98 Kft., Üröm (HU)

(546)

(511) 9 Szimulátorok jármûvek kormányzásához és vezérléséhez.
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(210) M 07 02755 (220) 2007.08.02.
(731) FuturEarth Emissziókereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

42 Környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fejlesztés (mások
részére).

(210) M 07 03780 (220) 2007.11.12.
(731) Gellért Emese, Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03169 (220) 2007.09.18.
(731) Golecász Jannisz, Budapest (HU)

(541) BKLYN SMITH
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03423 (220) 2007.10.09.
(731) Gyõri Vásár Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi és reklámcélú szakkiállítások, vásárok, egyéb
rendezvények, konferenciák, elõadások szervezése, piackutatás,
hirdetési hely kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámszövegek
publikálása, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti
ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

(210) M 07 03385 (220) 2007.10.05.
(731) Hegedûs Róbert, Eger (HU);

Csegezi László, Eger (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 07 04010 (220) 2007.11.30.
(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 03781 (220) 2007.11.12.
(731) HVG Online Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

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 02245 (220) 2007.06.15.
(731) Ingatlan-Adatbázis Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Vajda Sándor ügyvéd, Miskolc

(541) Észak Hírnök
(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 02246 (220) 2007.06.15.
(731) Ingatlan-Adatbázis Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Vajda Sándor ügyvéd, Miskolc

(541) Észak-Kelet Hírnök
(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 03499 (220) 2007.10.15.
(731) JohnsonDiversey, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Sturtevant, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(541) FEHÉR LILIOM
(511) 42 Ételkihordó szervezetek ételbiztonsági és higéniai tesztelé-

se, analizálása, kiértékelése és bizonyítvány kiállítása.

(210) M 07 04201 (220) 2007.12.18.
(731) Kosztolányi-T. Kft., Tápiószentmárton (HU)
(740) dr. Gór-Nagy Istvánné, Budapesti 302.sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Könyvkiadás, könyvterjesztés.

(210) M 06 02866 (220) 2006.08.25.
(731) Könyvmolyképzõ Kiadó Kft., Szeged (HU)

(541) Aranytoll
(511) 16 Nyomtatott és hangos könyvek.

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

(210) M 07 03751 (220) 2007.11.08.
(731) Lajos-Projekt Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

(541) Bécsi Corner
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 02369 (220) 2007.06.29.
(731) LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) LAVET
(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 02370 (220) 2007.06.29.
(731) LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Prim-A-Vet
(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 02058 (220) 2007.05.31.
(731) Ledo Kft., Szada (HU)
(740) G. Horgos Ügyvédi Iroda Gerginé, dr. Horgos Lívia ügyvéd,

Budapest

(541) LEDO DÖRMI
(511) 30 Jégkrém.

(210) M 07 03540 (220) 2007.10.19.
(731) Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi 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).

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.

(210) M 07 00329 (220) 2007.02.01.
(731) Magyar Sí Szövetség, Budapest (HU)
(740) Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Magyar Sí Szövetség
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 07 03603 (220) 2007.10.26.
(731) Magyar Tojásértékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Kecskemét (HU)
(740) dr. Buza Zsuzsa, Dr. Buza Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) a tojás itthonról otthonra
(511) 29 Fogyasztásra szánt tojások, tojásfehérje, tojások, tojáspor,

tojássárgája.

31 Nem fogyasztásra szánt tojások, tojások, keltetni.

(210) M 07 03604 (220) 2007.10.26.
(731) Magyar Tojásértékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Kecskemét (HU)
(740) dr. Buza Zsuzsa, Dr. Buza Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Fogyasztásra szánt tojások, tojásfehérje, tojások, tojáspor,
tojássárgája.

31 Nem fogyasztásra szánt tojások, tojások, keltetni.
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(210) M 07 01990 (220) 2007.05.25.
(731) Mead Johnson & Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Evansville, Indiana (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) NUTRAMIGEN
(511) 5 Gyermektápszerek; vitaminokkal és ásványi anyagokkal

dúsított gyermektápszerek; gyermektápszerek allergiásoknak;
bébiételek.

(210) M 06 01266 (220) 2006.04.12.
(731) Medi-Quality Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szalóki Szilvia, Dr. Szalóki Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEDI-PLAZA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 07 03492 (220) 2007.10.15.
(731) Mediterrán Investment Zrt., Szentendre (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások.

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

(210) M 07 03438 (220) 2007.10.09.
(731) Metacom Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) Horváth Éva, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 02877 (220) 2007.08.17.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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 03190 (220) 2007.09.21.
(731) Mészáros Pál, Szekszárd (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) SZT.GRÁL KADARKA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, amelyek Kadarka fajtanevû szõlõ-

bõl készülnek: borok, habzóborok, szõlõeszenciák, szõlõkivona-
tok, szõlõbõl készült pálinkák, borpárlatok.

(210) M 07 02371 (220) 2004.08.10.
(731) Neways, Inc., Springville, Utah (US)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) PROTHIN
(511) 5 Egészségügyi, diétás és táplálkozási kiegészítõ termékek,

készítmények és anyagok; táplálkozási kiegészítõ italok és italke-
verékek; ételhelyettesítõ diétás italkeverékek; vitaminok, ásvá-
nyok, valamint az ebbe az osztályba tartozó minden más termék.

(210) M 07 03005 (220) 2007.09.03.
(731) NG-Negócios e Gestao, S.A., SGPS, S.A., Nelas (PT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) COLDKIT
(511) 6 Szigetelõlemezek.

11 Légkondicionáló berendezések és felszerelések (háztartási
célokra), hûtõberendezések és fagyasztók háztartási célokra, hû-
tõegységek, nevezetesen hõszigetelõ ajtók, szigetelõ ajtók, hûtõ-
kamrák (más osztályba nem tartozó termékek).

20 Szállodai, éttermi és kávéházi polcok.

35 Piaci értékesítés többek között légkondicionáló berendezé-
sekkel és felszerelésekkel (háztartási célokra), hûtõberendezések-
kel és fagyasztókkal háztartási célokra, szigetelõlemezekkel, szi-
getelõ ajtókkal, hûtõkamrákkal, szállodai, éttermi és kávéházi
polcokkal kapcsolatosan.
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(210) M 07 02138 (220) 2007.06.07.
(731) Olajos Péter, Budapest (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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 03198 (220) 2007.09.21.
(731) Patay System Kft., Budapest (HU)
(740) Patay Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 06 02080 (220) 2006.06.13.
(731) Pillars Kft., Budapest (HU)
(740) Zsargó Szilvia, Budapest

(541) Projekt Doktor
(511) 35 Üzleti menedzselés; üzletszervezési és üzletvezetési tanács-

adás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgála-
tok; szakmai konzultációk üzleti ügyekben.

(210) M 07 03542 (220) 2007.10.19.
(731) PRO-THÉTA Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(541) Parkway Offices
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 03750 (220) 2007.11.08.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

(210) M 06 03265 (220) 2006.10.03.
(731) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Vida Sándor, Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(210) M 07 04011 (220) 2007.11.30.
(731) Raffaello Scognamiglio, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth D. Béla, Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DA RAFFAELLO
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, jég.

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

(210) M 07 03668 (220) 2007.10.31.
(731) RILL CATERING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Szilágyi Edina ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); üveg-, por-
celán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályba.

35 Reklámozás.

(210) M 07 03544 (220) 2007.10.19.
(731) Rio de la Plata Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Habaz Ferenc ügyvéd, Budapest

(554)

(511) 29 Patagóniai receptúra alapján készülõ karamellás tejkrém.
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(210) M 07 01903 (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, napszem-
üvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták
számítógépes 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 01904 (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 HÍRLEVÉL
(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, napszem-
üvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták
számítógépes 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 01905 (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, napszem-
üvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták
számítógépes 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 01907 (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 MÉDIA
(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, napszem-
üvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták
számítógépes 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 03676 (220) 2007.10.31.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

letek.

(210) M 07 03677 (220) 2007.10.31.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

nyek gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra; vény nélkül kapható gyógyhatású szerek.

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

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

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

(210) M 07 03678 (220) 2007.10.31.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 02722 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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(541) Privát Story
(511) 38 Távközlés; különösen: televíziómûsorok.

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

(210) M 07 00763 (220) 2007.03.07.
(731) Sapphire Distribution Limited, Hot Center, Crystal Offices (SC)
(740) dr. Elek Zsolt, Gyõr

(546)

(511) 39 Áruk raktározása; áruszállítás; gépkocsikölcsönzés; gépko-
csival történõ szállítás; jármûkölcsönzés; jármûvek kölcsönzése;
jármûvek kölcsönzése teherszállításra; kamionos szállítás; raktá-
rozás, tárolás; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás;
teher(áru)-szállítás.

(210) M 07 03106 (220) 2007.09.11.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) A TERMÉSZETES LÉLEKÜDÍTÕ
(511) 30 Kávé, filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; tejet tar-

talmazó kávé és kávés italok, tejpor, kávékiegészítõk, kakaó, cso-
koládé, gabonapelyhek, gyümölcsök, cukor, fûszernövények
vagy fûszerek vagy a kombinációja ezeknek a termékeknek; ká-
vékivonatok, instant kávé, kávékiegészítõk; tea, teaalapú italok,
leveles tea, fûszernövényekbõl készült tea, teakivonatok, instant
tea, teakiegészítõk; teafõzetek, fõzetek; kakaó, kakaóalapú italok,
csokoládé és csokoládékivonatok porban, szemcsés és folyékony
alakban; cukor; italok készítéséhez szükséges fûszernövények;
italok készítéséhez szükséges fûszernövények keveréke; italok
készítéséhez szükséges keverékek, fõleg fûszernövények hozzá-
adott szárított gyümölccsel; fûszernövények fõzetei, nem gyó-
gyászati célra.

(210) M 07 01830 (220) 2007.05.16.
(731) Saturn Petfood GmbH, Bremen (DE)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Pet Bistro
(511) 31 Nem gyógyászati eledelkiegészítõk; szagmegkötõ anyagok

állattartáshoz; eledelek, különösen háziállatoknak való eledelek,
beleértve az eledelkoncentrátumokat; eledelkonzervek és juta-
lomfalatkák; nem gyógyászati kiegészítõ eledelek; friss hús, fa-
gyasztott hús és csont állatok táplálására; italok állatok részére;
ehetõ rágócsontok kutyáknak; állati alom.

(210) M 07 03547 (220) 2007.10.19.
(731) SENOBLE Central Europe, s.r.o., Zvolen (CZ)
(740) dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KIS TEJES
(511) 29 Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tej-

termékek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, tápióka, kávépótló szerek; péksüte-
mények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup.

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

(210) M 07 03541 (220) 2007.10.19.
(731) Settlers Relocation Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Albert Mária ügyvéd, Budapest

(541) SETTLERS RELOCATION
(511) 35 Segítségnyújtás kereskedelmi és iparvállalatok irányításá-

ban; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzle-
ti ügyekben; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;
titkársági szolgáltatás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti in-
formációk; üzletszervezés és üzletvezetési tanácsadás; üzletveze-
tési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások.

(210) M 06 03700 (220) 2006.11.13.
(731) Sinclair Pharmaceuticals Limited (Egyesült Királyság törvényei

szerint bejegyzett cég), Woolsack Way Godalming Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) X-KRÉM
(511) 3 Fehérítõkészítmények és más ruhatisztító szerek; tisztító-,

fényezõ-, súroló- és pucolószerek; szappanok; illatosítók, illóola-
jok, kozmetikumok, hajbalzsamok; fogápoló szerek.

5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok a bõr állapotá-
nak javulására; gyógyszerészeti készítmények és anyagok a su-
gárzott bõrgyulladásra.

(210) M 07 03546 (220) 2007.10.19.
(731) Surjány-Hús Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sás Tamás, Dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03382 (220) 2007.10.05.
(731) Sz-Varians Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) szvarians
(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 02972 (220) 2007.08.30.
(731) Szilkrambo Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 07 03551 (220) 2007.10.19.
(731) Színarany-ívek Gyorskiszolgáló Éttermek Kft., Kaposvár (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Egész Évben Kapos Várunk!
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 07 03495 (220) 2007.10.15.
(731) Takács Sándor, Hatvan (HU)
(740) dr. Váczy Kristóf szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) vita-stick
(511) 5 Vitaminok, vitaminkészítmények, vitaminozott termékek,

étrendkiegészítõk.
34 Dohánytermékek.

(210) M 07 03105 (220) 2007.09.11.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ÉLVEZD AZ ÉLET MINDEN CSEPPJÉT
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz, különösen szénsavas üdítõitalok.

(210) M 07 02976 (220) 2007.08.30.
(731) Torma Ignác, Felcsút (HU)
(740) dr. Schmidt Éva, Dr. Schmidt Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) OFFICE GARDEN
(511) 36 Ingatlanügyletek.

(210) M 07 03441 (220) 2007.10.10.
(731) Tóthné Csábi Ildikó, Szolnok (HU)
(740) dr. Formanek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, ezen belül 6–17 éves korú gyermekek sportra ne-
velése, részükre több korcsoportban sportrendezvények lebonyo-
lítása, edzõtáborok és egyéb sportképzések, bemutatók szervezé-
se.

(210) M 06 02267 (220) 2006.06.30.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó pezsgõk.

(210) M 07 03394 (220) 2007.10.05.
(731) UNETEX Textilipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Tarjányi Zsolt, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02762 (220) 2007.08.02.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 07 02763 (220) 2007.08.02.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 07 02764 (220) 2007.08.02.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 07 02765 (220) 2007.08.02.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 07 03162 (220) 2007.09.18.
(731) Vargavin Borászati Kft., Budapest (HU);

Varga Miklós, Verpelét (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Bor-Rock Fesztivál Verpelét
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 06 01714 (220) 2006.05.16.
(731) Villa Holding, LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest

(541) FRISS OLASZ KONYHA VILLA
(511) 43 Olasz éttermi szolgáltatások.

(210) M 06 01715 (220) 2006.05.16.
(731) Villa Holding, LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest

(541) VILLA FRESH ITALIAN KITCHEN
(511) 43 Olasz éttermi szolgáltatások.

(210) M 07 03671 (220) 2007.10.31.
(731) Vitexim Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) DER JAGD
(511) 33 Szeszes italok (kivéve sörök).
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(210) M 07 03270 (220) 2007.09.27.
(731) Váncza József, Budapest (HU);

özv. Váncza Józsefné, Budapest (HU);
dr. Kerényi Dénesné, Budapest (HU);
dr. Majoross Péterné, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aromák sü-
teményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények
élelmezéshez; chow-chow (ízesítõszer); cukrászsütemények ka-
rácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; díszek sütemények-
hez (ehetõ); eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat
és az illóolajokat; fagylalt, jégkrém; fûszerek; fûszerek, ízesítõk;
fûszerkeverékek; gabonakészítmények; glükóz étkezési haszná-
latra; gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru); gyümölcsös süte-
mények/torták; ízesítõszerek; jégkrémpor; kakaós termékek; ka-
ramella (cukorkák); kekszek; keményítõtartalmú termékek étke-
zéshez; kétszersültek, kekszek; kötõanyagok fagylaltokhoz, jég-
krémekhez; kukoricaliszt; kukoricapehely; liszttartalmú ételek;
malátás kekszek; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cuk-
rászsütemény; mentabonbonok, mentacukorkák; metélt tészta,
nudli, galuska; mézeskalács; palacsinták; pasztillák (cukrászáru);
piskóták; pudingok; ravioli; rizstorta, rizslepény (rizsbõl készült
sütemény); sós kekszek; sütemények; süteménypor; sütemény-
tészta (pép, formázható); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek
sütéséhez, fõzéshez; szörbet (fagylalt); tejszínhabot keményítõ
termékek; tésztafélék; tortilla; töltött cukorkák, fondan (cukrász-
áru); vanília (ízesítõszer), aroma; vanillin (vaníliapótló); vermi-
celli, nudli, metélt tészta; zabalapú ételek; édesítõszerek, termé-
szetes; élesztõ; élesztõ ételekhez; élesztõk, erjesztõanyagok tész-
tákhoz; ételízesítõ (fûszer); habporok; krémporok (fõzõs); krém-
porok (hidegen készíthetõk); péksütemények; pudingporok (fõ-
zõs); pudingporok (hidegen készíthetõk); sütõporok; szalalkáli;
tortakrémporok; vanillincukor.

(210) M 07 01799 (220) 2007.05.14.
(731) Wewalka Kft, Celldömölk (HU)

(541) Királynõ Kalácsa
(511) 30 Kalácsok.

(210) M 07 03567 (220) 2007.10.24.
(731) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) Liliana
(511) 33 Gyomorkeserû (Bitter) italok.

(210) M 07 03568 (220) 2007.10.24.
(731) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) W Keserû
(511) 33 Gyomorkeserû (Bitter) italok.

(210) M 07 03569 (220) 2007.10.24.
(731) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) Walkertus
(511) 33 Gyomorkeserû (Bitter) italok.

(210) M 07 03570 (220) 2007.10.24.
(731) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) Ronin
(511) 33 Szeszes italok.

(210) M 07 03571 (220) 2007.10.24.
(731) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) Beloe Voda
(511) 33 Szeszes italok.

(210) M 07 03572 (220) 2007.10.24.
(731) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) Gulyás Paprika
(511) 33 Szeszes italok.

(210) M 07 03573 (220) 2007.10.24.
(731) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) Pecsétes Vilmoskörte
(511) 33 Pálinkák, brandyk.

(210) M 07 02986 (220) 2007.08.31.
(731) X-Mode Kft., Mór (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

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

(210) M 07 02657 (220) 2007.07.20.
(731) Zengcheng Haili Motorcycle Co., Ltd., Zengchen City,

Guangdong Provunce (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Motorkerékpár, motortriciklik; jármûlökhárítók; jármûke-
rekek; kerékagyak jármûkerekekhez; visszapillantó tükrök; au-
tók; motorok szárazföldi jármûvekhez; biciklik; mopedek.

(210) M 07 03759 (220) 2007.11.08.
(731) Zhou Jia Fa Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

A rovat 120 db közlést tartalmaz.

M128

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 2. szám I. kötet, 2008.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
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