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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 00457
(220) 2005.02.02.
Budapest Nagycirkusz Betéti Társaság, Budapest (HU)
dr. Boytha Pál ügyvéd, Budapest

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

(210) M 06 02773
(220) 2006.08.15.
(731) Király Árpád, Pécs (HU)
(541) SOLI
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 05 01926
(220) 2005.06.02.
(731) MARY-KER Kft., Dunakeszi (HU)
(554)

(511) 30
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Száraztészta.

M 05 01539
(220) 2005.05.02.
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség, Budapest (HU)
Dr. Gál András Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

DEMOKRÁCIA KÖZPONT
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenység.

(210) M 05 00009
(220) 2005.01.04.
(731) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Cseri Zsuzsanna, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Ingatlan Show
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 04 02277
(220) 2004.05.13.
(731) Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, Budapest (HU)
(740) dr. Bogdánffy Péter, Rozgonyi Nyalka Gonda Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) DEUTSCHES HAUS
(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); eladási propaganda (mások számára); információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztetõszolgálat vállalkozások számára; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; munkaerõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag naprakész
állapotba hozása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes
nyilvántartások kezelése; titkársági szolgáltatások; önköltségelemzés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.
36 Ingatlankezelés; ingatlanlízing; irodák (ingatlanok) bérlete;
pénzügyi szponzorálás, támogatás.
41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fordítói szolgáltatások; gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; riporteri szolgáltatások; szemináriumok
rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása (nem reklámcélú).
(210) M 04 02454
(220) 2004.05.25.
(731) ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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Sajtok.

M 04 03456
Red Sea Bt., Budapest (HU)
Buga Tünde, Budapest

FORRÓ SERPENYÕS
43

Vendéglátás/élelmezés.

(220) 2004.08.12.
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(210) M 05 00928
(220) 2005.03.09.
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ESTERON
(511) 5
Féregirtók, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) és növényvédõ szerek.
(210) M 05 02050
(220) 2005.06.15.
(731) ALFÖLDI-HÚS Rt., Szarvas (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 02712
(220) 2005.08.18.
(731) Õzdogan Hûsnû, Budapest (HU)
(541) JOHN CAREW
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 05 03598
(220) 2005.11.09.
(731) K-Swiss Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
Westlake Village, California (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25

(511) 29 Felvágottak, húsok, húskészítmények.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 02030
(220) 2005.06.14.
Communication Concept Kft., Budapest (HU)
dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

Cipõk.

(210) M 05 02876
(220) 2005.09.05.
(731) HQ Electronic Kft., Budapest (HU)
(541) VISSZA A JÖVÕBE
(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 03589
(220) 2005.11.09.
(731) ASPICO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Vesztergom Imre ügyvéd, Gyõr
(591)

Welcome Student pack
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 02603
(731) Stork Bt., Gyõr (HU)
(554)

(511) 32

(220) 2005.08.08.

Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az
építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210) M 05 03591
(220) 2005.11.09.
(731) Berzi Klára, Solymár (HU)
(541) ciankali.hu
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
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szélõ készülékek; hangátviteli készülékek, hangfelvevõ készülékek, kézi adó-vevõk, hangfelvétel-hordozók, telefonvezetékek,
telefonhuzalok, fényvezetõ szálak, optikai kábelek és szerelvények, vezetékanyagok, vezetékek, kábelek, hanglemezek, számológépek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések és számítógépek; operációs rendszerek számítógépekhez, számítógépprogramok, egér, egéralátétek, lemezmeghajtók, modemek, monitorok,
optikai letapogató egységek, scannerek, számítógép-billentyûk,
számítógép-perifériák, akkumulátorok, akkumulátortartályok,
akkumulátortöltõk, szünetmentes áramforrások, napelemek, betörésgátló felszerelések és riasztókészülékek, tûzjelzõ készülékek, mágneses kódolók, mágneses személyazonosító kártyák,
hajlékony lemezek, kompaktlemezek, CD-ROM-lemezek, optikai adathordozók, magnetofonszalagok, mágneses adathordozók,
memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, csipek, integrált
áramkörök, mikroprocesszorok, mûholdas navigációs készülékek, elektronikus címkék árukhoz, vonalkód-leolvasók, elektronikus hirdetõtáblák, faxberendezések, fénymásoló gépek, kompakt lemezjátszók, magnetofonok, lézerek nem gyógyászati használatra.
11 Biztonsági berendezések víz- vagy gázkészülékekhez és
víz- vagy gázvezetékekhez, fûtõberendezések fûtõtestek, hûtõkészülékek és hûtõberendezések, klíma- és légkondicionáló berendezések, légtisztító készülékek és gépek, szellõztetõ készülékek,
lámpák, világítási berendezések és készülékek, víztisztító és szûrõ készülékek, vízvezetéki berendezések.
37 Betörésjelzõ és lopás elleni riasztóberendezések, tûzjelzõ
készülékek, elektromos berendezések, irodai gépek, fûtõberendezések és hûtõberendezések, valamint légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; számítógépek, távbeszélõk és távközlési eszközök üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
38 Adatátviteli és telefon-összeköttetések, telefonszolgáltatások, rádiós összeköttetés, adatok képek és üzenetek továbbítása
számítógépek segítségével elektronikus levelezés, faxok továbbítása, hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, távközlési beszélgetésterelés és összeköttetési szolgáltatások, távközlési
kapcsolatok létesítése számítógépes világhálón, számítógépes
terminálok közötti összeköttetése, üzenetek küldése, információszolgáltatás távközlési ügyekben, közlések üvegszálas hálózatok
útján, mobiltelefon-összeköttetés.
42 Építkezésekhez tervkészítés, kutatás és fejlesztés mások részére, mûszaki szakértõi tevékenység, szakvélemények adása,
mûszaki tervtanulmányok készítése, adatok, üzenetek és információk továbbítására szolgáló hálózatok tervezése, rejtjelzésre szolgáló és egyéb számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése
szerkesztése, adatok és információk rögzítése és feldolgozása,
számítógépes rendszerek tervezése.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ezen belül különösen: ipari
formatervezés, csomagolás tervezési szolgáltatások, divatinformációk, divattervezés, textilek tesztelése; számítástechnikai
hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; ezen belül különösen:
számítógépes szolgáltatások és internettartalom-szolgáltatás és
-szerkesztés, hozzáférési idõ bérlés számítógépes adatbázisokhoz, hozzáférési idõ biztosítása számítógéphez adatok manipulációjára, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; ezen belül különösen: bárszolgáltatások étkezdék, éttermek,
gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar (különösképpen az anti-fashion stílushoz és szubkultúrához tartozók által látogatott vendéglátó-ipari egységek vonatkozásában).
45 Egyenruha-kölcsönzés, estélyiruha-kölcsönzés, ruhakölcsönzés.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 03286
(220) 2005.10.12.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

Tengerészeti helyszínelõk
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 00116
(220) 2006.01.12.
(731) Állás-Pont Iskolaszövetkezet, Pécs (HU)
(541) Állás-Pont
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Jogi szolgáltatások, tudományos és ipari kutatás, számítógépes programozás.
(210) M 06 00452
(220) 2006.02.09.
(731) KFKI-LNX Hálózatintegrációs „zártkörûen mûködõ
részvénytársaság”, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(210) M 06 00579
(220) 2006.02.20.
(731) SG CONSUMER FINANCE (a French company),
Rueil-Malmaison (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Mérõeszközök, mérõkészülékek, mérõmûszerek, jelzõkészülékek, ellenõrzõ-készülékek, ellenõrzõ-berendezések, felügyeleti mûszerek, megfigyelõ mûszerek, rejtjelzõ berendezések
és készülékek, biztonságtechnikai berendezések, idõregisztrálók;
hang és kép rögzítésére, erõsítésére, reprodukciójára, továbbítására és másolására szolgáló készülékek és eszközök, elektronikus
jeladók, elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására, ipari
mûveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések,
erõsítõk, akusztikai jelzõkészülékek és vezetékek, adók és adókészülékek, antennák, rádióantenna tornyok, csatlakozók, csatlakozótáblák, csatlakozódobozok, elágazódobozok, elosztódobozok,
elosztópultok, elosztótáblák, kapcsolódobozok, kapcsolók, kapcsolótáblák, vezérlõpultok, személyhívók, telefon-adókészülékek, telefonállomások, telefonkészülékek, videotelefonok, telefonalközpontok, rádiótelefon-állomások; belsõ, fedélzeti távbe-

(511) 9
Hitelkártyák, debitkártyák, mágneskártyák, fizetési kártyák, hozzáférési kártyák.
36 Banki ügyletek; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; hitelirodák; pénzbeszedõ ügynökségek; pénzügyi
elemzés; biztosításkötés; életbiztosítások kötése; biztosításokkal
kapcsolatos tanácsadás; takarékpénztárak; hitelkártya-szolgáltatások; debitkártya-szolgáltatások; kezességi szolgáltatások; közösen kezelt befektetési alapok; pénzügyi tanácsadói szolgáltatások; ingatlanértékelés; ingatlankezelés; értéktõzsdei árfolyamjegyzés; értékpapír-közvetítés; biztosítási ügynökség; kölcsönre
történõ vásárlás lehetõségének nyújtása; értékek letétbe helyezése; utazási csekkek kiállítása; pénzügyi értékelés (biztosítás,
bankügyek, ingatlan); finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi tá-
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jékoztatás; biztosításokkal kapcsolatos tájékoztatás; direct banking; tõkebefektetések; pénzváltás; valuta-tranzakciók; hitelek
részletre; pénzkifizetések; kölcsönök (finanszírozás); pénzkölcsönzés óvadék fejében; pénzügyi tranzakciók; elektronikus tõketranszferek; csekkigazolási szolgáltatások; pénzügyi és banki
menedzsment; pénzpiacokkal és átruházható értékpapírok kezelésével kapcsolatos vizsgálat és kutatás; mindenezen szolgáltatások az interneten is elérhetõ módon.
(210) M 06 00581
(220) 2006.02.20.
(731) SG CONSUMER FINANCE (a French company),
Rueil-Malmaison (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 9
Hitelkártyák, debitkártyák, mágneskártyák, fizetési kártyák, hozzáférési kártyák.
36 Banki ügyletek; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; hitelirodák; pénzbeszedõ ügynökségek; pénzügyi
elemzés; biztosításkötés; életbiztosítások kötése; biztosításokkal
kapcsolatos tanácsadás; takarékpénztárak; hitelkártya-szolgáltatások; debitkártya-szolgáltatások; kezességi szolgáltatások; közösen kezelt befektetési alapok; pénzügyi tanácsadói szolgáltatások; ingatlanértékelés; ingatlankezelés; értéktõzsdei árfolyamjegyzés; értékpapír-közvetítés; biztosítási ügynökség; kölcsönre
történõ vásárlás lehetõségének nyújtása; értékek letétbe helyezése; utazási csekkek kiállítása; pénzügyi értékelés (biztosítás,
bankügyek, ingatlan); finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi tájékoztatás; biztosításokkal kapcsolatos tájékoztatás; direct banking; tõkebefektetések; pénzváltás; valuta-tranzakciók; hitelek
részletre; pénzkifizetések; kölcsönök (finanszírozás); pénzkölcsönzés óvadék fejében; pénzügyi tranzakciók; elektronikus tõketranszferek; csekkigazolási szolgáltatások; pénzügyi és banki
menedzsment; pénzpiacokkal és átruházható értékpapírok kezelésével kapcsolatos vizsgálat és kutatás; mindenezen szolgáltatások az interneten is elérhetõ módon.
(210) M 06 00582
(220) 2006.02.20.
(731) SG CONSUMER FINANCE (a French company),
Rueil-Malmaison (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 9
Hitelkártyák, debitkártyák, mágneskártyák, fizetési kártyák, hozzáférési kártyák.
36 Banki ügyletek; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; hitelirodák; pénzbeszedõ ügynökségek; pénzügyi
elemzés; biztosításkötés; életbiztosítások kötése; biztosításokkal
kapcsolatos tanácsadás; takarékpénztárak; hitelkártya-szolgáltatások; debitkártya-szolgáltatások; kezességi szolgáltatások; közösen kezelt befektetési alapok; pénzügyi tanácsadói szolgáltatások; ingatlanértékelés; ingatlankezelés; értéktõzsdei árfolyamjegyzés; értékpapír-közvetítés; biztosítási ügynökség; kölcsönre
történõ vásárlás lehetõségének nyújtása; értékek letétbe helyezése; utazási csekkek kiállítása; pénzügyi értékelés (biztosítás,
bankügyek, ingatlan); finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi tájékoztatás; biztosításokkal kapcsolatos tájékoztatás; direct banking; tõkebefektetések; pénzváltás; valuta-tranzakciók; hitelek
részletre; pénzkifizetések; kölcsönök (finanszírozás); pénzkölcsönzés óvadék fejében; pénzügyi tranzakciók; elektronikus tõketranszferek; csekkigazolási szolgáltatások; pénzügyi és banki
menedzsment; pénzpiacokkal és átruházható értékpapírok kezelésével kapcsolatos vizsgálat és kutatás; mindenezen szolgáltatások az interneten is elérhetõ módon.

(210) M 06 00583
(220) 2006.02.20.
(731) SG CONSUMER FINANCE (a French company),
Rueil-Malmaison (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 9
Hitelkártyák, debitkártyák, mágneskártyák, fizetési kártyák, hozzáférési kártyák.
36 Banki ügyletek; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; hitelirodák; pénzbeszedõ ügynökségek; pénzügyi
elemzés; biztosításkötés; életbiztosítások kötése; biztosításokkal
kapcsolatos tanácsadás; takarékpénztárak; hitelkártya-szolgáltatások; debitkártya-szolgáltatások; kezességi szolgáltatások; közösen kezelt befektetési alapok; pénzügyi tanácsadói szolgáltatások; ingatlanértékelés; ingatlankezelés; értéktõzsdei árfolyamjegyzés; értékpapír-közvetítés; biztosítási ügynökség; kölcsönre
történõ vásárlás lehetõségének nyújtása; értékek letétbe helyezése; utazási csekkek kiállítása; pénzügyi értékelés (biztosítás,
bankügyek, ingatlan); finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi tájékoztatás; biztosításokkal kapcsolatos tájékoztatás; direct banking; tõkebefektetések; pénzváltás; valuta-tranzakciók; hitelek
részletre; pénzkifizetések; kölcsönök (finanszírozás); pénzkölcsönzés óvadék fejében; pénzügyi tranzakciók; elektronikus tõketranszferek; csekkigazolási szolgáltatások; pénzügyi és banki
menedzsment; pénzpiacokkal és átruházható értékpapírok kezelésével kapcsolatos vizsgálat és kutatás; mindenezen szolgáltatások az interneten is elérhetõ módon.
(210) M 06 00584
(220) 2006.02.20.
(731) SG CONSUMER FINANCE (a French company),
Rueil-Malmaison (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 9
Hitelkártyák, debitkártyák, mágneskártyák, fizetési kártyák, hozzáférési kártyák.
36 Banki ügyletek; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; hitelirodák; pénzbeszedõ ügynökségek; pénzügyi
elemzés; biztosításkötés; életbiztosítások kötése; biztosításokkal
kapcsolatos tanácsadás; takarékpénztárak; hitelkártya-szolgáltatások; debitkártya-szolgáltatások; kezességi szolgáltatások; közösen kezelt befektetési alapok; pénzügyi tanácsadói szolgáltatások; ingatlanértékelés; ingatlankezelés; értéktõzsdei árfolyamjegyzés; értékpapír-közvetítés; biztosítási ügynökség; kölcsönre
történõ vásárlás lehetõségének nyújtása; értékek letétbe helyezése; utazási csekkek kiállítása; pénzügyi értékelés (biztosítás,
bankügyek, ingatlan); finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi tájékoztatás; biztosításokkal kapcsolatos tájékoztatás; direct banking; tõkebefektetések; pénzváltás; valuta-tranzakciók; hitelek
részletre; pénzkifizetések; kölcsönök (finanszírozás); pénzkölcsönzés óvadék fejében; pénzügyi tranzakciók; elektronikus tõketranszferek; csekkigazolási szolgáltatások; pénzügyi és banki
menedzsment; pénzpiacokkal és átruházható értékpapírok kezelésével kapcsolatos vizsgálat és kutatás; mindenezen szolgáltatások az interneten is elérhetõ módon.
(210) M 06 00585
(220) 2006.02.20.
(731) SG CONSUMER FINANCE (a French company),
Rueil-Malmaison (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
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(511) 9
Hitelkártyák, debitkártyák, mágneskártyák, fizetési kártyák, hozzáférési kártyák.
36 Banki ügyletek; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; hitelirodák; pénzbeszedõ ügynökségek; pénzügyi
elemzés; biztosításkötés; életbiztosítások kötése; biztosításokkal
kapcsolatos tanácsadás; takarékpénztárak; hitelkártya-szolgáltatások; debitkártya-szolgáltatások; kezességi szolgáltatások; közösen kezelt befektetési alapok; pénzügyi tanácsadói szolgáltatások; ingatlanértékelés; ingatlankezelés; értéktõzsdei árfolyamjegyzés; értékpapír-közvetítés; biztosítási ügynökség; kölcsönre
történõ vásárlás lehetõségének nyújtása; értékek letétbe helyezése; utazási csekkek kiállítása; pénzügyi értékelés (biztosítás,
bankügyek, ingatlan); finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi tájékoztatás; biztosításokkal kapcsolatos tájékoztatás; direct banking; tõkebefektetések; pénzváltás; valuta-tranzakciók; hitelek
részletre; pénzkifizetések; kölcsönök (finanszírozás); pénzkölcsönzés óvadék fejében; pénzügyi tranzakciók; elektronikus tõketranszferek; csekkigazolási szolgáltatások; pénzügyi és banki
menedzsment; pénzpiacokkal és átruházható értékpapírok kezelésével kapcsolatos vizsgálat és kutatás; mindenezen szolgáltatások az interneten is elérhetõ módon.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 03997
(220) 2005.12.16.
Kiss Endre Zsolt, Budapest (HU)
dr. Szente Zsolt ügyvéd, Kiskunhalas

HOOLIGANS
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00409
(220) 2006.02.07.
(731) Gábor János, Pusztaottlaka (HU)
(541) D1 FOTÓ
(511) 35 Reklámozás, reklámkészítés, reklámfotó-készítés, manöken, modellszolgálat reklám vagy kereskedelmi célból, reklámügynökség.
41 Digitális képfelvételezés, riporteri szolgáltatások, videofilmgyártás, fényképészet, filmstúdió, fotóstúdió, fotóriportok
készítése, fotószolgáltatások.
(210) M 05 03989
(220) 2005.12.16.
(731) Kódexpress Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek; könyvkötészeti termékek;
fényképek; papíripari termékek; papíripari ragasztóanyagok;
anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási eszközök (készülékek
kivételével); nyomdabetûk, klisék; elsõdlegesen újságok, folyóiratok csoportja.
(210) M 05 04106
(220) 2005.12.21.
(731) ARKON Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi és marketing szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; szakmai konzultáció üzleti ügyekben;
üzeletvezetési szolgáltatások; információknak számítógépes
adatbázisokban való szerkesztése; az interneten vagy más elektronikus médián nyújtott adatbázis-szolgáltatások.
42 Számítógép-programozás, különösen az interneten vagy
más elektronikus médián keresztüli adatbázis kezelésére szolgáló
programokhoz; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés értékesítése; webhoszting szolgáltatások.
(210) M 06 00356
(220) 2006.02.02.
(731) Brau Union Hungária Sörgyárak Rt., Sopron (HU)
(740) dr. Túri László jogtanácsos, Brau Union Hungária Sörgyárak Rt.,
Sopron
(541) BULIHORDÓ-PARTIHORDÓ
(511) 32 Sörök.
(210) M 05 03910
(220) 2005.12.08.
(731) BBA Holdings, Inc., Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek; könyvkötészeti termékek;
fényképek; papíripari termékek; papíripari ragasztóanyagok;
anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási eszközök (készülékek
kivételével); nyomdabetûk, klisék; elsõdlegesen újságok, folyóiratok csoportja.
(210) M 05 03990
(220) 2005.12.16.
(731) Kódexpress Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok és kiegészítõk, nevezetesen asztalok, székek,
ágyak, fali polcok, fejtámlák, növény- és esernyõállványok, padok, íróasztalok, nem fémbõl készült ágynemûtartók és ruhafogasok, tükrök, képkeretek, nem fémbõl készült ékszeres, családi ékszeres- és tárolódobozok, ruhásszekrények, könyvespolcok és
nem fémbõl készült gyertyatartók.
35 Bútorok, lakberendezési tárgyak és lakásdekorációs kiegészítõk nagy- és kiskereskedelme; bútorok, lakberendezési tárgyak
és lakásdekorációs kiegészítõk online kiskereskedelme.
(210) M 05 04179
(220) 2005.12.28.
(731) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) FENTAWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
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(210) M 06 00533
(220) 2006.02.15.
(731) M.D. Point Kft., Veresegyház (HU)
(546)

(511) 10

(210) M 06 01676
(220) 2006.05.12.
(731) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) HALLÓ HITEL
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 06 01678
(731) Rédei Erika, Tapolca (HU)
(541) AEROPOSTALE
(511) 25 Ruhák, cipõk, kalapáruk.

Sebészeti varrótû.

(220) 2006.05.12.

(210) M 06 01018
(220) 2006.03.24.
(731) KAISER 2000 Kft., Érpatak (HU)
(541) VADÓC
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök).

(210) M 06 00684
(220) 2006.02.27.
(731) 2F-2000 Számítástechnikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(541) virushirado
(511) 35 Online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton.

(210) M 06 01019
(220) 2006.03.24.
(731) KAISER 2000 Kft., Érpatak (HU)
(554)

(210) M 06 00690
(220) 2006.02.27.
(731) Tóth Zsigmond, Balatonkenese (HU);
Tóth Zsigmondné Lévai Tímea, Balatonkenese (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó
szerek (herbicidek), gyógyhatású készítmények, gyógyszerek,
gyógyteák, fürdõpárnák, borogatások, fürdõkúrák, egyedi gyógyhatású fitoterápiás készítmények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; étkezési olajok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények;
méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet; fûszerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 33

(210) M 06 01675
(220) 2006.05.12.
(731) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) UNIVERSOUND
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

Pálinka.

(210) M 06 01021
(220) 2006.03.24.
(731) Fiatalok Képzését Szervezõ, Polgári Nevelését Támogató
Egyesület, Hajdúhadház (HU)
(546)

(210) M 06 01808
(220) 2006.05.23.
(731) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Genval (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(546)

(210) M 06 01488
(220) 2006.04.28.
(731) GOURMANDNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Fogápoló szerek, fogkrémek, szájvizek, mûfogsortisztító
készítmények és anyagok.
5
Készítmények és anyagok, amelyek a mûfogsorok karbantartásában segédkeznek, mûfogsor ragasztók.

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás, kávéházak, vendéglátóipar.
(210) M 06 01491
(220) 2006.04.28.
(731) Overland Lifestyles Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bartal Iván ügyvéd, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 00826
(220) 2006.03.10.
(731) HUNILUX Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(210) M 06 00828
(220) 2006.03.10.
(731) Virtual-Fruit Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; különösen gyümölcsök és zöldségek csomagolása, raktározása és szállítása; csomagolási, raktározási és szállítási szolgáltatások online megrendelése; csomagolással, szállítással és raktározással kapcsolatos
mindennemû információnyújtás, különösen online információnyújtás.
(210) M 06 01487
(220) 2006.04.28.
(731) Ferletyák Károly István, Balatonalmádi (HU)
(740) Hennelné dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; különösen;
elektromos berendezések felszerelése és javítása; számítógépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutatószolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; különösen fizikai kutatások, kutatás és fejlesztés (mások
részére), mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, számítógépprogramok installációja, számítógéphardverrel kapcsolatos
tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 01496
(220) 2006.04.28.
(731) Overland Lifestyles Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bartal Iván ügyvéd, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Iroda, Budapest
(541) INFOMÁN
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

kötészeti anyagok; papíripari cikkek; nyomdabetûk; klisék; albumok; brosúrák, vékony fûzött könyvek; folyóiratok; formanyomtatványok, ûrlapok; füzetek; grafikus ábrázolások; hirdetõtáblák
papírból vagy kartonból; hírlevelek; katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvek; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtatványok; papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; újságok; öntapadó címkék (papíripari).

M 06 01497
(220) 2006.04.28.
Brau Union Hungária Sörgyárak Rt., Sopron (HU)
dr. Túri László, Sopron

JAGERBRAU
32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

(210) M 06 01499
(220) 2006.04.28.
(731) ITALO-OPTIK Kft., Szentes (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) RETRO EYEWEAR
(511) 9
Szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok és tartozékaik.
(210) M 06 01919
(220) 2006.05.30.
(731) Vártok Tamás, Veresegyház (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Egyszer használatos, papírból, kartonból és ezek kombinációjából készült termékek, különösen eldobható ruha- és ülésvédõk.
20 Mûanyagból és újrahasznosítható mûanyagból készült egyszer használatos eszközök, különösen eldobható ruha- és üléshuzatok.
35 Reklámozás, kereskedelmi tevékenység.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás; üzleti információk.
(210) M 06 01820
(220) 2006.05.25.
(731) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,
Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; nyomdabetûk; klisék; albumok; brosúrák, vékony fûzött könyvek; folyóiratok; formanyomtatványok, ûrlapok; füzetek; grafikus ábrázolások; hirdetõtáblák
papírból vagy kartonból; hírlevelek; katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvek; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtatványok; papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; újságok; öntapadó címkék (papíripari).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás; üzleti információk.

(210) M 06 01809
(220) 2006.05.24.
(731) FILMPARTNERS Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 43 Fõleg azokat a szolgáltatásokat tartalmazza, amelyeket személyek vagy létesítmények nyújtanak, amelynek fõ célja élelmiszerek és italok fogyasztásra való elkészítése, valamint amelynek
célja szállás és étkezés biztosítása szállodákban, panziókban és
más idõleges szállásadást nyújtó létesítményekben; szállásfoglalási szolgáltatások utazók számára, különösen utazási irodák és
ügynökségek útján; állatpanziók.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 01821
(220) 2006.05.25.
Lévainé Papp Szilvia, Szeged (HU)
Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

HERBAQUA
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 06 01822
(220) 2006.05.25.
(731) ITALTREND Kft., Budapest (HU)
(591)

(210) M 06 01819
(220) 2006.05.25.
(731) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,
Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.
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(546)

(210) M 06 01823
(220) 2006.05.25.
(731) ITALTREND Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 6
Csövek; könyökcsövek, csõvezetékek, csõkarmantyúk, csõbilincsek, csõkötõ elemek, csõszerelvények, vízvezetékek mindezen termékek fémbõl.
17 Könyökcsövek, csõkarmantyúk, csõkötõ elemek, csõszerelvények - mindezen termékek nem fémbõl; tömlõk, nem fémbõl.
19 Csövek, nem fémbõl; vízvezetékek, nem fémbõl; csõvezetékek, nem fémbõl.

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 01825
(220) 2006.05.25.
HBO Holding Kft., Budapest (HU)
dr. Tiszeker Éva, Budapest

SZÜLETETT LÚZER
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok mûvészek részére; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; (nyomtatásban megjelenõ termékek, magazinok).
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 01828
(220) 2006.05.25.
(731) Nagy Károly, Pécs (HU)
(740) dr. Schmidt Emília, Dr. Schmidt és Társa Ügyvédi Iroda, Pécs
(546)

(210) M 06 01851
(220) 2006.05.25.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) TOPISTAD
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.
(210) M 06 01852
(220) 2006.05.25.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) AMETER
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 00775
(220) 2004.02.06.
Microsoft Corporation, Redmond, Washington (US)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

AUTOROUTE
9
Számítógépes programok a lakhelytervezéshez, ügyfél biztosításához, hajóvezérléshez, födrajzi információs rendszerhez,
szállítás megtervezéséhez, otthoni szórakozáshoz, valamint oktatási és ügyviteli alkalmazásra; számítógépes programok fördrajzi
és utazási információk vizsgálatához, visszakereséséhez, megtekintéséhez és elemzéséhez, valamint rendelésre készített térképek
összeállításához, földrajzi és utazási információk bemutatásához;
számítógépes programok az utazás megtervezéséhez és vezetési
információkhoz; valamint számítógépes programok GPS követéshez.
M 06 01009
(220) 2006.03.24.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest

BUONDI
30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok, jegeskávé, kávépótlók, kávépótló kivonat, kávépótló alapú készítmények és italok; cikória.

(511) 9
Kontaktlencse, szemüveglencse, szemüvegkeret, napszemüveg.

(210) M 06 01362
(220) 2006.04.19.
(731) Hajdúsági Sütödék Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Halmos Tamás, Dr. Halmos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
(546)

(210) M 06 01849
(220) 2006.05.25.
(731) DW Verbundrohr GmbH, Hassfurt (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; 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 gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
40 Anyagmegmunkálás.
43 Vendéglátás (élelmezés; idõleges szállásadás).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 01651
(220) 2006.05.10.
Ózon Wellness Korlátolt Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(210) M 06 02745
(220) 2006.08.11.
(731) Goldmund Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 02752
(220) 2006.08.11.
(731) Hon-Line Európa Kft., Fertõd (HU)
(546)

ÓZON WELLNESS
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Higiéniai és szépségápolás szolgáltatások emberek és állatok részére; orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 06 02022
(731) Kopcsó Eszter, Miskolc (HU)
(546)

(220) 2006.06.08.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02046
(220) 2006.06.09.
(731) Kiss Borászat Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Kft.,
Tabdi (HU)
(740) dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; számítástechnikai termékek és
szoftverek nagykereskedelme; számítástechnikai, irodatechnikai
termékek és szoftverek kiskereskedelme; kereskedelmi adminisztráció, reklámozás; irodai munkák; különösen mezõgazdasági információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, szerkesztése, szövegfeldolgozás; számítógépes nyilvántartások kezelése; segítségnyújtás üzeltvezetéshez; statisztikai információnyújtás; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
(210) M 06 02393
(220) 2006.07.14.
(731) Magyar Rákellenes Liga, Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02394
(220) 2006.07.14.
(731) Baufórum International Kft., Balatongyörök (HU)
(546)

(511) 33

Borok.

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
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mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02409
(220) 2006.07.14.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Koblenczné dr. Kocsis Noémi Andrea jogtanácsos, Budapest

Érintõ
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 02151
(220) 2006.06.20.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) APRELA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a nõi menopauza tüneteinek
és a menopauza utáni állapotok kezelésére.
(210) M 06 02152
(220) 2006.06.20.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) BRILENCE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a nõi menopauza tüneteinek
és a menopauza utáni állapotok kezelésére.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutatószolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

M 06 02138
(220) 2006.06.20.
dr. Kovács Péter, Budapest (HU)
dr. Bangha Judit, Dr. Bognár Viktor Ügyvédi Irodája, Budapest

M 06 02140
(220) 2006.06.20.
ARAGO Befektetési Holding Rt., Budapest (HU)
dr. Hidasi Emese jogtanácsos, Budapest

ARAGO
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatás.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport- és kulturális tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutatószolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szolgáltatás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 06 02141
(220) 2006.06.20.
(731) Villa Tolnay Borház Kft., Gyulakeszi (HU)
(541) NÉVTELEN
(511) 33 Borok.
(210) M 06 02142
(220) 2006.06.20.
(731) Villa Tolnay Borház Kft., Gyulakeszi (HU)
(541) BANDÉRIUM
(511) 33 Borok.
(210) M 06 02143
(220) 2006.07.07.
(731) Barni Állateledel Kft., Pécs (HU)
(541) RONI ÁLLATELEDEL
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

OBZIDIÁN
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 06 02139
(220) 2006.06.20.
(731) TeleData Távközlési Adatfeldolgozó és Hirdetésszervezõ Kft.,
Budaörs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 02144
(731) Vidák László, Siófok (HU)
(546)

(220) 2006.06.20.

(511) 9
Napszemüvegek, napellenzõk, lencsevédõ ernyõk, szemlencsét tartalmazó mûszerek, szemüvegek (optika), szemüvegkeretek, szemüveglencse üvegjei, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemlencsék, okulárok.
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(210) M 06 02146
(220) 2006.07.07.
(731) Kaspi Állateledel Kft., Pécs (HU)
(541) DORTY ÁLLATELEDEL
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

(541) Kék Bolygó
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(210) M 06 02414
(220) 2006.07.14.
(731) Víg Bence, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Judit, Dr. Horváth Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés.

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

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás /ezen belül különösen vendéglátóipar/.

(210) M 06 02433
(220) 2006.07.14.
(731) Pfizer Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) Egészségesebb világért dolgozunk!
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
9
Számítógépes programok és szoftver az egészség és az
egészségtudatosság vonatkozásában.

(210) M 06 02416
(220) 2006.07.14.
(731) HomeGarden Kft., Budapest (HU)
(546)

16 Nyomtatott anyagok, nevezetesen füzetek és brosúrák az
egészség és az egészségtudatosság vonatkozásában.
44 Orvosi információs szolgáltatások, nevezetesen információ
nyújtása az egészség és az egészségtudatosság, illetve egészséggel kapcsolatos témák vonatkozásában orvosok, egészségügyi
szakemberek és páciensek részére.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek,
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális
tevékenységek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02423
(220) 2006.07.14.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Koblenczné dr. Kocsis Noémi Andrea jogtanácsos, Budapest

Barangoló
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 02427
(220) 2006.07.14.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Koblenczné dr. Kocsis Noémi Andrea jogtanácsos, Budapest

(210) M 06 02499
(220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MAIZITOS
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 06 02501
(220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) TOREADAS
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 06 02502
(220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) LUNETAS
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(210) M 06 02506
(220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) PLAY BALL
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 06 02809
(220) 2006.08.18.
(731) MasterCard International Incorporated (Delaware államban
bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos készülékek és eszközök, mágneses adathordozók, írható lemezek, automata árusítógépek és rendszerek pénzbedobással mûködtetett készülékekhez; pénztárgépek; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek, számítógépes hardver, számítógépes szoftver és számítógépprogramok; telekommunikációs és elektromos készülékek és eszközök, könyvelõgépek; adatbeleértve hangot és képeket felvevõ, továbbító, sokszorosító készülékek; mágneses felvevõ támogatórendszerek; globális számítógépes hálózaton keresztül pénzügyi számlák nyomon követésére, kezelésére és elemzésére szolgáló készülék; számítógépes
hardver és szoftver, különösképpen helyi és széles körû számítógépes hálózatok fejlesztésére, fenntartására és fejlesztésére; memóriakártyák és rendszerek olvasására szolgáló rendszerek memóriában tárolt adat olvasására beleértve integrált áramkörös memóriákat és bankkártyás memóriákat; letölthetõ elektronikus
nyomtatványok; nyomtató készülékek beleértve nyomtatókészülékeket adatfeldolgozó rendszerekhez és pénzügyi tranzakciós
rendszerekhez; gépek banki megerõsítésekhez; kódoló és dekódoló készülékek; modemek; számítógépes hardver és szoftver
pénzügyi tranzakciók elektronikus úton történõ megkönnyítésére;
számítógépes hardver és rejtjelzõ szoftver, rejtjelzõ kulcsok, digitális iratok, digitális aláírások; magánszemélyek, banki és pénzügyi intézmények által használt szoftverek biztonságos adattárolására, valamint bizalmas vásárlási információk visszavonására
és továbbítására; mágneses kódolt kártyák és integrált áramkörû
csipet tartalmazó kártyák (smart kártyák); feltöltõ kártyák; bankkártyák, hitelkártyák, terheléses kártyák, csipkártyák, fedezeti
kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetõ kártyák és fizetõ kártyák mind kódolt bankkártyák, beleértve nyomott bankkártyák és bankkártyák, melyek mágneses memóriát és integrált
áramkörû memóriát használnak; kártyaolvasók; mágneses kódolt
kártyaolvasók,elektronikus adathordozó kártyák,mágneses kódolt kártyaolvasók, elektronikus adathordozó kártyaolvasók,
elektronikus rejtjelezõ egységek, számítógépes hardver, számítógépes terminálok, számítógépes szoftver pénzügyi szolgáltatások, banki és telekommunikációs iparban történõ használatra;
számítógépes szoftver smart kártyák terminálokkal és olvasókkal
való interakciójához tervezve; telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe beleágyazott számítógépes csipek; telekommunikációs berendezések; POS tranzakciós terminálok és számítógépes szoftver tranzakció-azonosító és pénzügyi információk továbbítására, megjelenítésére és tárolására a pénzügyi szolgáltatások terén, banki és telekommunikációs iparban történõ használatra; rádiófrekvenciás azonosítóeszközök (transzponderek); vala-
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mint feltöltõkártyák, bankkártyák, hitelkártyák, terheléses kártyák és fizetõkártyák valódiságának igazolására szolgáló elektronikus készülékek; készülékek tanulókártyákhoz; készpénzkiadó
gépek; árusítógépek; számítógépes perifériák és elektronikus eszközök nevezetesen számológépek, zseb tervezõk, személyes digitális asszisztensek (PDA-k), riasztók és vakuk.
35 Hirdetés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai tevékenység; kereskedelmi, ipari és üzletvezetési asszisztencia; üzleti
értékelés; üzletvezetésre vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; piackutatás; marketingtanulmányok; statisztikai információk (üzleti); számlaközlemények készítése; könyvelés; üzleti kutatás; PR;
nyilvános szövegek közzététele; nyilvános szórólapok kiadása;
mobil telekommunikációs eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások; online, hálózatokon keresztül vagy
más elektronikai eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi
szolgáltatások nyújtása elektronikusan digitalizált információk
felhasználásával; számítógépes adatbázis-kezelés.
36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitelkártya, terheléses kártya, feltöltõkártya és elõre kifizetett fedezeti
kártya szolgáltatások nyújtása; banki, fizetési, hitel, terheléses,
feltöltõ, készpénzkifizetés, terheléses érték letét elérési szolgáltatások; számlafizetési szolgáltatások; hitelkártya, terheléses kártya; feltöltõ kártya és elõre fizetett kártya és tartalékolt értékû kártya szolgáltatások; csekkigazolási és csekk-kifizetési szolgáltatások; automatizált pénzkiadó szolgáltatások; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása online, egy számítógépes adatbázison keresztül
vagy telekommunikáció által, valamint terminálon keresztül; kártyatulajdonosok által pénzügyi tranzakciók lebonyolítására irányuló szolgáltatás automatizált pénzkiadó gépeken keresztül; kártyatulajdonosoknak egyenlegközlõ, pénzbetét és pénzfelvétel
biztosítása automatizált pénzkiadó gépeken keresztül; kiegyenlítési és felhatalmazási szolgáltatások; utazásbiztosítási szolgáltatások; utazási csekkek és utazási voucherek kibocsátása és visszaváltása; ügyfél-azonosító szolgáltatások; pénzügyi információk
igazolása; pénzügyi információk adatainak kódolása és dekódolása; pénzügyi eredmények fenntartása; elektronikus alapok átutalása és valutaváltási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások terjesztése interneten és egyéb számítógépes hálózatokon keresztül;
távfizetési szolgáltatások; fedezeti érték elektronikus pénztárca
szolgáltatások; elektronikus alapok és valutaátutalási szolgáltatások nyújtása; elektronikus fizetési szolgáltatások; elõre fizetett telefonos hívókártya szolgáltatások; készpénz kifizetési szolgáltatások, valamint tranzakció megbízási és rendezési szolgáltatások;
terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása rádiófrekvenciás azonosító eszközökön keresztül (transzponderek); terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása kommunikációs és telekommunikációs
eszközökön keresztül; utazás biztosítási szolgáltatások; csekkigazoló szolgáltatások; kibocsátás és kifizetési szolgáltatások utazási
csekkekre és utazási voucherekre vonatkozóan; kiskereskedelmi
szolgáltatások támogatására irányuló pénzügyi szolgáltatások
nyújtása mobil telekommunikációs eszközökön keresztül, beleértve a kifizetési szolgáltatásokat vezeték nélküli eszközökön keresztül; online, hálózatokon keresztül vagy egyéb elektronikai
eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására irányuló pénzügyi szolgáltatások nyújtása elektronikusan digitalizált információk felhasználásával; értékváltó szolgáltatások, nevezetesen a biztonságos értékváltás beleértve elektronikus készpénz, smart kártyás eszközökön keresztül elérhetõ
számítógépes hálózatokon keresztül; weboldalon keresztül nyújtott számlakiegyenlítési szolgáltatások; online bankolás; pénzügyi szolgáltatások nyújtása telefonon, valamint globális számítógépes hálózaton vagy az interneten keresztül; pénzügyi szolgáltatások nyújtása globális számítógépes hálózaton vagy interneten
keresztül; ingatlanszolgáltatások; ingatlanvagyon-szolgáltatások; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; biztosítás vagyontulajdonosoknak, vagyonbiztosítási szolgáltatások; ingatlanmeghitelezés; ingatlanügynökség; ingatlanbecslés; ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlan-értékbecslés; ingatlanadminisztráció; ingatlanhoz kapcsolódó pénzügyi ügyletek adminisztrációja; ingatlankölcsönök nyújtása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatá-
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sok nyújtása; ingatlanra vonatkozó pénzügyibróker-szolgáltatások; ingatlanvagyonra és ingatlanokra vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; ingatlan vételére vonatkozó pénzügyi szolgáltatások;
ingatlanfedezetû kölcsönszerzõdések lebonyolítása; ingatlanok
megosztott tulajdonának lebonyolítása; ingatlan vételére vonatkozó pénzügyek nyújtásának lebonyolítása; ingatlan megszerzésére és ingatlanban való érdekeltségre irányuló segítségnyújtás;
ingatlanba való tõkebefektetés; kereskedelmi vagyon befektetési
szolgáltatások; vagyon megszerzésére vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; vagyon eladására vonatkozó pénzügyi szolgáltatások;
szabad felhasználású vagyon pénzügyi értékelése; bérelt ingatlanok pénzügyi értékelése; ingatlan bérbeadás lebonyolítása; ingatlanlízing lebonyolítása; vagyonlízing; ingatlanvagyon-lízing;
szabad felhasználású vagyonlízing; ingatlanvagyonra vonatkozó
birtok kezelési szolgáltatások; vagyonértékelés; vagyonportfólió-kezelés; vagyonkezelés; ingatlantulajdonra vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; ingatlan-értékbecslésre vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; vállalati ingatlan tanácsadói szolgáltatások;
ingatlanra vonatkozó számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanra vonatkozó konzultációs szolgáltatások; ingatlanvagyonra vonatkozó információk nyújtása; vagyonpiacra vonatkozó információk nyújtása; ingatlan megszerzésére vonatkozó
kutatási szolgáltatások; ingatlanaukciókra vonatkozó kutatási
szolgáltatások.
38 Telekommunikációs szolgáltatások; internet alapú szolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; elektronikus adatátvitel globális távoli adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve
az internetet; információ átadására, szolgáltatására és megjelenítésére vonatkozó szolgáltatások egy számítógépen tárolt adatbankon vagy az interneten keresztül; adatátvitel elektronikus képfeldolgozó telefonos kapcsolat használatán keresztül; hitel és fedezeti tranzakciók lebonyolítása telefonon és telekommunikációs
kapcsolaton keresztül; elektronikus levél, üzenetküldési és fogadási szolgáltatások; mûsorszórási szolgáltatások; multi felhasználói hozzáférés biztosítása egy biztonsági számítógéppel ellátott
hálózathoz egy információs skála átadására és terjesztésére a
pénzügyi szolgáltatások területén; vezetõ hozzáférési idõ egy
számítógépes adatbázishoz.
(210) M 06 02810
(220) 2006.08.18.
(731) MasterCard International Incorporated (Delaware államban
bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos készülékek és eszközök, mágneses adathordozók, írható lemezek, automata árusítógépek és rendszerek pénzbedobással mûködtetett készülékekhez; pénztárgépek; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek, számítógépes hardver, számítógépes szoftver és számítógépprogramok; telekommunikációs és elektromos készülékek és eszközök, könyvelõgépek; adatbeleérve hangot és képeket felvevõ, továbbító, sokszorosító készülékek; mágneses felvevõ támogatórendszerek; globális számítógépes hálózaton keresztül pénzügyi számlák nyomon követésére, kezelésére és elemzésére szolgáló készülék; számítógépes
hardver és szoftver, különösképpen helyi és széles körû számítógépes hálózatok fejlesztésére, fenntartására és fejlesztésére; memóriakártyák és rendszerek olvasására szolgáló rendszerek memóriában tárolt adat olvasására beleértve integrált áramkörös memóriákat és bankkártyás memóriákat; letölthetõ elektronikus
nyomtatványok; nyomtató készülékek beleértve nyomtatókészülékeket adatfeldolgozó rendszerekhez és pénzügyi tranzakciós

M520

rendszerekhez; gépek banki megerõsítésekhez; kódoló és dekódoló készülékek; modemek; számítógépes hardver és szoftver
pénzügyi tranzakciók elektronikus úton történõ megkönnyítésére;
számítógépes hardver és rejtjelzõ szoftver, rejtjelzõ kulcsok, digitális iratok, digitális aláírások; magánszemélyek, banki és pénzügyi intézmények által használt szoftverek biztonságos adattárolásra valamint bizalmas vásárlási információk visszavonására és
továbbítására; mágneses kódolt kártyák és integrált áramkörû csipet tartalmazó kártyák (smart kártyák); feltöltõkártyák; bankkártyák, hitelkártyák, terheléses kártyák, csipkártyák, fedezeti kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetõkártyák és fizetõkártyák mind kódolt bankkártyák, beleértve nyomott bankkártyák
és bankkártyák, melyek mágneses memóriát és integrált áramkörû
memóriát használnak; kártyaolvasók; mágneses kódolt kártyaolvasók, elektronikus adathordozó kártyák, mágneses kódolt kártyaolvasók, elektronikus adathordozó kártyaolvasók, elektronikus rejtjelezõ egységek, számítógépes hardver, számítógépes terminálok, számítógépes szoftver pénzügyi szolgáltatások, banki és
telekommunikációs iparban történõ használatra; számítógépes
szoftver smart kártyák terminálokkal és olvasókkal való interakciójához tervezve; telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe beleágyazott számítógépes csipek; telekommunikációs berendezések; POS tranzakciós terminálok és számítógépes szoftver tranzakció azonosító és pénzügyi információk továbbítására,
megjelenítésére és tárolására a pénzügyi szolgáltatások terén,
banki és telekommunikációs iparban történõ használatra; rádiófrekvenciás azonosítóeszközök (transzponderek), valamint feltöltõkártyák, bankkártyák, hitelkártyák, terheléses kártyák és fizetõkártyák valódiságának igazolására szolgáló elektronikus készülékek; készülékek tanulókártyákhoz; készpénzkiadó gépek; árusítógépek; számítógépes perifériák és elektronikus eszközök nevezetesen számológépek, zseb tervezõk, személyes digitális asszisztensek (PDA-k), riasztók és vakuk.
35 Hirdetés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai tevékenység; kereskedelmi, ipari és üzletvezetési asszisztencia; üzleti
értékelés; üzletvezetésre vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; piackutatás; marketingtanulmányok; statisztikai információk (üzleti); számlaközlemények készítése; könyvelés; üzleti kutatás; PR;
nyilvános szövegek közzététele; nyilvános szórólapok kiadása;
mobil telekommunikációs eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások; online, hálózatokon keresztül vagy
más elektronikai eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi
szolgáltatások nyújtása elektronikusan digitalizált információk
felhasználásával; számítógépes adatbázis-kezelés.
36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitelkártya, terheléses kártya, feltöltõkártya és elõre kifizetett fedezetikártya-szolgáltatások nyújtása; banki, fizetési, hitel, terheléses,
feltöltõ, készpénzkifizetés, terheléses értékletét elérési szolgáltatások; számlafizetési szolgáltatások; hitelkártya, terheléses kártya; feltöltõkártya és elõre fizetett kártya és tartalékolt értékû kártya szolgáltatások; csekkigazolási és csekk-kifizetési szolgáltatások; automatizált pénzkiadó szolgáltatások; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása online, egy számítógépes adatbázison keresztül
vagy telekommunikáció által, valamint terminálon keresztül; kártyatulajdonosok által pénzügyi tranzakciók lebonyolítására irányuló szolgáltatás automatizált pénzkiadó gépeken keresztül; kártyatulajdonosoknak egyenlegközlõ, pénzbetét és pénzfelvétel
biztosítása automatizált pénzkiadó gépeken keresztül; kiegyenlítési és felhatalmazási szolgáltatások; utazásbiztosítási szolgáltatások; utazási csekkek és utazási voucherek kibocsátása és visszaváltása; ügyfél-azonosító szolgáltatások; pénzügyi információk
igazolása; pénzügyi információk adatainak kódolása és dekódolása; pénzügyi eredmények fenntartása; elektronikus alapok átutalása és valutaváltási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások terjesztése interneten és egyéb számítógépes hálózatokon keresztül;
távfizetési szolgáltatások; fedezeti érték elektronikus pénztárca
szolgáltatások; elektronikus alapok és valutaátutalási szolgáltatások nyújtása; elektronikus fizetési szolgáltatások; elõre fizetett telefonos hívókártya-szolgáltatások; készpénz-kifizetési szolgáltatások, valamint tranzakció megbízási és rendezési szolgáltatások;
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terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása rádiófrekvenciás azonosító eszközökön keresztül (transzponderek); terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása kommunikációs és telekommunikációs
eszközökön keresztül; utazásbiztosítási szolgáltatások; csekkigazoló szolgáltatások; kibocsátás és kifizetési szolgáltatások utazási
csekkekre és utazási voucherekre vonatkozóan; kiskereskedelmi
szolgáltatások támogatására irányuló pénzügyi szolgáltatások
nyújtása mobil telekommunikációs eszközökön keresztül, beleértve a kifizetési szolgáltatásokat vezeték nélküli eszközökön keresztül; online, hálózatokon keresztül vagy egyéb elektronikai
eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására irányuló pénzügyi szolgáltatások nyújtása elektronikusan digitalizált információk felhasználásával; értékváltó szolgáltatások, nevezetesen a biztonságos értékváltás beleértve elektronikus készpénz, smart kártyás eszközökön keresztül elérhetõ
számítógépes hálózatokon keresztül; weboldalon keresztül nyújtott számla-kiegyenlítési szolgáltatások; online bankolás; pénzügyi szolgáltatások nyújtása telefonon, valamint globális számítógépes hálózaton vagy az interneten keresztül; pénzügyi szolgáltatások nyújtása globális számítógépes hálózaton vagy az interneten keresztül; ingatlan szolgáltatások; ingatlan vagyon szolgáltatások; ingatlan biztosítási szolgáltatások; biztosítás vagyontulajdonosoknak, vagyonbiztosítási szolgáltatások; ingatlan meghitelezés; ingatlanügynökség; ingatlanbecslés; ingatlan ügynöki szolgáltatások; ingatlan értékbecslés; ingatlanadminisztráció; ingatlanhoz kapcsolódó pénzügyi ügyletek adminisztrációja; ingatlankölcsönök nyújtása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; ingatlanra vonatkozó pénzügyibróker-szolgáltatások; ingatlanvagyonra és ingatlanokra vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; ingatlan vételére vonatkozó pénzügyi szolgáltatások;
ingatlanfedezetû kölcsönszerzõdések lebonyolítása; ingatlanok
megosztott tulajdonának lebonyolítása; ingatlan vételére vonatkozó pénzügyek nyújtásának lebonyolítása; ingatlan megszerzésére és ingatlanban való érdekeltségre irányuló segítségnyújtás;
ingatlanba való tõkebefektetés; kereskedelmi vagyon befektetési
szolgáltatások; vagyon megszerzésére vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; vagyon eladására vonatkozó pénzügyi szolgáltatások;
szabad felhasználású vagyon pénzügyi értékelése; bérelt ingatlanok pénzügyi értékelése; ingatlan bérbeadás lebonyolítása; ingatlanlízing lebonyolítása; vagyonlízing; ingatlanvagyon-lízing;
szabad felhasználású vagyonlízing; ingatlanvagyonra vonatkozó
birtokkezelési szolgáltatások; vagyonértékelés; vagyonportfólió-kezelés; vagyonkezelés; ingatlantulajdonra vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; ingatlan-értékbecslésre vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; vállalati ingatlan tanácsadói szolgáltatások;
ingatlanra vonatkozó számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanra vonatkozó konzultációs szolgáltatások; ingatlanvagyonra vonatkozó információk nyújtása; vagyonpiacra vonatkozó információk nyújtása; ingatlan megszerzésére vonatkozó
kutatási szolgáltatások; ingatlan aukciókra vonatkozó kutatási
szolgáltatások.
38 Telekommunikációs szolgáltatások; internet alapú szolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; elektronikus adatátvitel globális távoli adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve
az internetet; információ átadására, szolgáltatására és megjelenítésére vonatkozó szolgáltatások egy számítógépen tárolt adatbankon vagy az interneten keresztül; adatátvitel elektronikus képfeldolgozó telefonos kapcsolat használatán keresztül; hitel és fedezeti tranzakciók lebonyolítása telefonon és telekommunikációs
kapcsolaton keresztül; elektronikus levél, üzenetküldési és fogadási szolgáltatások; mûsorszórási szolgáltatások; multi felhasználói hozzáférés biztosítása egy biztonsági számítógéppel ellátott
hálózathoz egy információs skála átadására és terjesztésére a
pénzügyi szolgáltatások területén; vezetõ hozzáférési idõ egy
számítógépes adatbázishoz.
(210) M 06 02019
(220) 2006.06.08.
(731) Paramhans Swami Maheshwarananda, Wien (AT)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9
Mágneses és optikai adathordozók; elektronikus közlemények; kompakt audio-, videolemezek, CD-, DVD-lemezek;
-szoftverek.
16 Papír alapú kiadványok, könyvek, folyóiratok, prospektusok, fényképek.
41 Nevelés, szakmai képzés, sporttevékenységek; akadémiák,
klubszolgáltatások; sport edzõtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, üdülõtábori
szolgáltatások; oktatás, oktatási tárgyú információk.
(210) M 06 02020
(220) 2006.06.08.
(731) Paramhans Swami Maheshwarananda, Wien (AT)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) Jóga a mindennapi életben - rendszer
(511) 9
Mágneses és optikai adathordozók; elektronikus közlemények; kompakt audio-, videolemezek, CD-, DVD-lemezek;
-szoftverek.
16 Papír alapú kiadványok, könyvek, folyóiratok, prospektusok, fényképek.
41 Nevelés, szakmai képzés, sporttevékenységek; akadémiák,
klubszolgáltatások; sport edzõtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, üdülõtábori
szolgáltatások; oktatás, oktatási tárgyú információk.
(210) M 06 02021
(220) 2006.06.08.
(731) LHS Consulting Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ACTION METHOD
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02813
(220) 2006.08.21.
(731) Colcon, Anstalt, Vaduz (LI)
(740) dr. Fekete Csaba ügyvéd, Kecskemét
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 02814
(220) 2006.08.21.
(731) Colcon, Anstalt, Vaduz (LI)
(740) dr. Fekete Csaba ügyvéd, Kecskemét
(541) MALOM Kereskedelmi, Pénzügyi és Szórakoztató

Központ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

M521

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/5
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 06 02034
(220) 2006.06.08.
(731) Diageo North America, Inc., Norwalk, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) SMIRNOFF BLACK
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 06 02698
(220) 2006.08.03.
(731) Steelvent 2000 Zrt., Miskolc (HU)
(546)

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

(210) M 06 02677
(220) 2006.08.03.
(731) Õri Sándor Richárd, Budapest (HU)
(541) GOLDEN GOOSE LIVER
(511) 29 Tartósított baromfi termék (libamájkonzerv).
(210) M 06 02679
(220) 2006.08.03.
(731) CIVIL AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY, Budapest (HU)
(541) SZÉPHALMI DIÉTA
(511) 16 Nyomdaipari termékek, brosúrák, vékony fûzött könyvek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakozás, sport- és kulturális tevékenység, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása.
(210) M 06 02684
(220) 2006.08.03.
(731) ARANY TÁRSA Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dalmadi György, Dr. Dalmadi György Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 06 02701
(220) 2006.08.03.
(731) SMILE TRADING Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 02718
(220) 2006.08.08.
(731) Gallfood Pulykafeldolgozó és Értékesítõ Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Illés Levente, Dr. Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Akkumulátoredények, tartályok; akkumulátorládák; akkumulátorrácsok (elektromos); akkumulátorok (elektromos); akkumulátorokhoz (elektromos) lemezek; akkumulátorokhoz (elektromos) töltõkészülékek; galvánelemek; galvántelepek.
(210) M 06 02691
(220) 2006.08.03.
(731) CPT Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Culver
City, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, húskészítmények.
(210) M 06 02719
(220) 2006.08.08.
(731) Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 34%, Bábolna (HU);
IKR Rt. 33%, Bábolna (HU);
Bábolna Zrt. 33%, Bábolna (HU)
(740) dr. Drucskó Zoltán, IKR Rt., Bábolna
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltókészülékek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02721
(220) 2006.08.08.
(731) LEA WAY HAND TOOL CORPORATION, Taichung,
Taiwan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(546)
(511) 8
Fogók, fejszék, balták, villáskulcsok, harapófogók, csavarhúzók, kalapácsok, csipeszek, kombinált csavarkulcsok, fûrészmarkolatok, csõkulcskészletek, franciakulcsok, racsnimarkolatok
csõkampós csavarhúzók, hüvelyek csõkulcsokhoz, egyéb kéziszerszámok.
(210) M 06 02722
(220) 2006.08.08.
(731) Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások, állatorvosi szolgáltatások, higiéniai
és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(210) M 06 02723
(220) 2006.08.08.
(731) UNILEVER N. V., AL Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BIG BOOM
(511) 3
Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai használatra; szövetkondicionáló készítmények, szövetlágyítók; fehérítõkészítmények; folteltávolító készítmények; dezodoráló és frissítõ
készítmények ruhákhoz és textíliákhoz; szappanok; szappanok
textíliák tisztításához; készítmények ruhák és textilek kézi mosásához; mosodai keményítõ; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények.
(210) M 06 02726
(220) 2006.08.09.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 02727
(220) 2006.08.09.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02728
(220) 2006.08.09.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, 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-
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számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02729
(220) 2006.08.09.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02730
(220) 2006.08.09.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 06 02731
(220) 2006.08.09.
(731) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Magnólia
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 02775
(220) 2006.08.15.
(731) Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elárusítóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02888
(220) 2006.08.29.
(731) Potocki György, Szigetcsép (HU)
(546)

(511) 44 Aromaterápiás szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás;
kertészet; manikûrszolgáltatások; masszázs; menhelyek (szociális otthonok); orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészet; szanatóriumok; szépségszalonok; tetoválás; török fürdõk;
állatkozmetika; állatok ápolása; állattenyésztés.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 01986
(220) 2006.06.06.
(731) Hungarogomb Kft., Budapest (HU)
(546)

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

M 06 02368
(220) 2006.07.12.
Dancestation TSE, Budapest (HU)
dr. Kocsis Ildikó, Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

Flexi
41 Bálok szervezése; elõadómûvészek szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); oktatás; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); szabadidõs szolgáltatások nyújtása; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); élõ elõadások bemutatása.

(210) M 06 02375
(220) 2006.07.13.
(731) UNION STAR Kft., Budapest (HU)
(740) Bogyó Sándorné dr. Székely Andrea ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25
(210) M 06 01987
(220) 2006.06.06.
(731) Goodwill Pharma Orvos- és Gyógyszertudományi Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(210) M 06 02377
(220) 2006.07.13.
(731) Kölcsey Televízió Mûsorszolgáltató Kht., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Oláh Zsuzsa ügyvéd, Nyíregyháza
(546)

(511) 16
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 01988
(220) 2006.06.06.
PRO-WIDE Kft., Budapest (HU)
dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

JÁTÉK NAP -A GYEREKKOR ÜNNEPE41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 01989
(220) 2006.06.06.
(731) Bradley Pharmaceuticals, Inc. (Delaware államban bejegyzett
cég), Fairfield, New Jersey (US)
(300) 78/778,934
2005.12.22. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyhatású készítmények bõrelváltozások külsõleg történõ kezelésére, nevezetesen krémek enyhébb bõrirritációk, úgy
mint pelenkakiütés, bõrgyulladás, ekcéma, kisebb égési sérülések, horzsolások, növények okozta irritáció, rovarcsípés, végbélviszketés és bõrszárazság enyhítésére.
(210) M 06 02365
(220) 2006.07.11.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(541) Mágus
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, sörök kivételével.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 02378
(220) 2006.07.13.
(731) Kölcsey Televízió Mûsorszolgáltató Kht., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Oláh Zsuzsa ügyvéd, Nyíregyháza
(546)

(511) 16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 02732
(220) 2006.08.09.
(731) Beverage Marketing USA, Inc. (New York államban bejegyzett
cég), White Plains, New York (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 30

Jeges teák, ice tea.

(210) M 06 02781
(220) 2006.08.15.
(731) Amiga, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Számítógépes szoftver, amely szoftveralkalmazások fejlesztésére szolgálnak, ezek többféle platformon és más elektromos eszközökön futnak; operációs rendszer szoftver személyi
számítógépekre és más elektromos eszközökre; számítógépes és
számítógép-technológiai elektronikus magazinok, számítógépek,
periférikus számítógépek, beleértve telekommunikációs és szá-
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másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképezõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, videokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek; optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológépek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép perifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, valamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló
berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és
feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá
számítógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és
berendezésekhez.

mítógép-kommunikációs eszközöket és számítógép-operációs
rendszereket, számítógépes lemezmeghajtók, RAM-bõvítõ kazetták és belsõ memóriaberendezések, operációs szoftver és rendszerek alkalmazása és fejlesztõkészletek, amelyek használhatóak
vezetékes és vezeték nélküli eszközökre széles körben audiovizuális és multimédia-technológiákra, beleértve hordozható és mobil
telekommunikációk, kézi személyi számítógépek, PDA-k, hálózat alapú szerverek, televíziós szórakoztatás, szórakoztatás, játékok és játékkonzolok, személyi számítástechnika, szövegszerkesztés, internetalkalmazások beleértve internetes böngészés,
számológépek és az ezzel kapcsolatos eszközök és technológiák.
16 Számítógépes és számítógép-technológia témájú magazinok.
35 Online alkalmazás eladása és operációs szoftver és rendszerek vezetékes és vezeték nélküli eszközökre széles körben audiovizuális és multimédiás technológiákra.
38 Számítógépes és számítógép-technológiai és operációs felhasználó csoportok és fórumok szervezése.
42 Szoftverfejlesztõ csoportok és konzultációs szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

M 06 02889
(220) 2006.08.29.
Musti Tibor, Budapest (HU)
dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

44 Orvosi szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

max spa center
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 06 02894
(220) 2006.08.29.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU); Poller Balázs, Bonyhád (HU)
(541) POLLER OPTIKA-FOTO-Intelligens szemüve-

gek
(511) 9
Szemüvegek, szemüvegkeretek, napszemüvegek, optikai
lencsék, szemüveglencsék.

(210) M 06 02890
(220) 2006.08.29.
(731) MEEI Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet Kft.,
Budapest (HU)
(546)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés,
orvosi szolgáltatások.

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; különös tekintettel az elektronikai termékek mûszaki
megbízhatósági vizsgálata, minõség-ellenõrzése, minõsítése, valamint a mûszaki biztonsággal kapcsolatos tanúsítási és vizsgálótevékenység; valamint az említett tevékenység eredményeként
létrejött tanúsítványok és más okiratok kiállítása.
(210) M 06 02892
(220) 2006.08.29.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU); Poller Balázs, Bonyhád (HU)
(541) BRILLE OPTIK-BRILLE OPTIKA-BRILLE

OPTIC-szemüveg és kontaktlencse
(511) 9
Szemüvegek, szemüvegkeretek, napszemüvegek, optikai
lencsék, szemüveglencsék, kontaktlencsék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.
(210) M 06 02893
(220) 2006.08.29.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU); Poller Balázs, Bonyhád (HU);
Poller György, Pécsvárad (HU)
(541) POLLER OPTIKA-POLLER OPTIK-POLLER

OPTIC-OPTIK POLLER-OPTIC POLLER-OPTIPOLLER
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,

(210) M 06 02900
(220) 2006.08.29.
(731) Bánfi Róbert, Törökbálint (HU)
(541) SMART LIGHT
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 06 02157
(220) 2006.06.20.
(731) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) PROVOSAL
(511) 5
Gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi használatra; orvosi célokra alkalmas diétás anyagok, csecsemõtápszerek; ragtapaszok, kötözõanyagok,
fogtömõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó
készítmények; fungicidek, herbicidek.

(210) M 06 02379
(220) 2006.07.13.
(731) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) RELAX JELZÁLOGHITELEK
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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(210) M 06 02465
(220) 2006.08.16.
(731) Zsámbok Község Önkormányzata, Zsámbok (HU)
(546)

(210) M 06 02261
(220) 2006.06.30.
(731) Holló Ákos, Budapest (HU); Gulyás Attila, Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 06 02470
(220) 2006.07.18.
(731) TIMELY FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bugyi (HU)
(740) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 02260
(220) 2006.06.30.
(731) Szekeres Piroska Zsuzsanna, Budapest (HU)
(541) ALMÁSKÜRTHY
(511) 9
Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

Tojástermék.

(210) M 06 02472
(220) 2006.07.18.
(731) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02264
(731) KCC Bt., Leányfalu (HU)
(546)

(511) 29

Mozzarella sajtok.

(210) M 06 02473
(220) 2006.07.18.
(731) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 29

(220) 2006.06.30.

Mozzarella sajtok.

(511) 1

Trágyák.

(210) M 06 02265
(220) 2006.06.30.
(731) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, gyömbérsör, malátasör, sörök, szénsavas italok, szódavizek, ásványvizek.
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(210) M 06 02279
(220) 2006.07.03.
(731) MOGYI Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
(541) ROLLI
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászati sütemények, fagylaltok; méz, kukorica (darált), kukorica (pattogatott), kukorica (sült), melaszszirup, élesztõ, sütõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.

(210) M 06 02266
(220) 2006.06.30.
(731) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, gyömbérsör, malátasör, sörök, szénsavas italok, szódavizek, ásványvizek.
(210) M 06 02272
(220) 2006.06.30.
(731) MERCADO DOS SONHOS - IMPORTAO E EXPORTAO,
LDA, Almada (PT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) LUNE BLEU
(511) 14 Órák, nyakláncok nem nemesfémbõl, fülbevalók és gyûrûk
nem nemesfémbõl.
18

Ernyõk, tárcák bõrbõl vagy mûbõrbõl.

25

Kalapáruk, kendõk és kesztyûk.

(210) M 06 02273
(220) 2006.06.30.
(731) BLEDINA, Villefranche-sur-Saone (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 06 02280
(220) 2006.07.03.
(731) Bennovum Kft., Budapest (HU)
(541) HERBAHÁZ-AZ EGÉSZSÉG ÁRUHÁZA
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok, kötszeranyagok,
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõtlenítõszerek, kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 06 02281
(220) 2006.07.03.
(731) Garden Seat Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 18
20
21
24

Árnyékolók.
Bútorok, párnák.
Háztartási eszközök.
Háztartási textíliák.

(210) M 06 02284
(220) 2006.07.03.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., (szlovéniai cég Novo mesto),
Novo mesto (SI)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) OLWEXYA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
(511) 30

Kenyér, kétszersültek, kekszek, sütemények, tészták.

(210) M 06 02292
(220) 2006.07.04.
(731) CZIKKHALAS Halastavai Kft., Varsád (HU)
(740) dr. Lengl Gyula ügyvéd, Szekszárd
(546)

(210) M 06 02278
(220) 2006.07.03.
(731) Szelektív Hallás Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
(546)

(511) 29

Halhús.

(210) M 06 02293
(220) 2006.07.04.
(731) CZIKKHALAS Halastavai Kft., Varsád (HU)
(740) dr. Lengl Gyula ügyvéd, Szekszárd
(546)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 29
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(210) M 06 02294
(220) 2006.07.04.
(731) CZIKKHALAS Halastavai Kft., Varsád (HU)
(740) dr. Lengl Gyula ügyvéd, Szekszárd
(546)

(210) M 06 02786
(220) 2006.08.16.
(731) TONDACH Magyarország Zrt., Csorna (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Gyõr
(541) TONDACH. A kerámia tetõcserép!
(511) 19 Nemfém építõanyagok, tetõburkolatok, tetõhéjazatok és tetõfedõ anyagok.

(511) 29

(210) M 06 02787
(731) Magyar Szilárd, Abda (HU)
(546)

Halhús.

(210) M 06 02659
(220) 2006.08.01.
(731) AQUA RICH 2002 Ásványvíztermelõ, Ingatlanforgalmazó és
Kereskedelmi Kft., Lakitelek (HU)
(740) dr. Miháczi Zoltán, Miháczi Ügyvédi Iroda, Kecskemét
(546)

(511) 43

(511) 32

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 06 02671
(220) 2006.08.02.
(731) MADÁCH DENTÁL Fogászati Központ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Törköly Éva ügyvéd, Budapest
(546)

(220) 2006.08.16.

Vendéglátás, élelmezés.

M 06 02160
(220) 2006.06.21.
Kim Trade Élelmiszerkereskedelmi Kft., Szeghalom (HU)
dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

St.Michelle
32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes
italok, gyümölcsitalok és -levek, szörpök és más készítmények.

(210) M 06 02162
(220) 2006.06.21.
(731) EngAme Nemzetközi Oktatási és Tanácsadó Kft.,
Dunakeszi (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények: egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, fogtömõ anyagok
és fogászati mintázóanyagok, fertõtlenítõszerek.
44 Orvosi szolgáltatások.
(210) M 06 02673
(731) JASA Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35
sa.
41
42

(220) 2006.08.02.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02784
(220) 2006.08.16.
ASIX Distribution Kft., Budapest (HU)
dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

LoveSmiles
10

Óvszerek.

M 06 02785
(220) 2006.08.16.
ASIX Distribution Kft., Budapest (HU)
dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

LoveStyles
10

Óvszerek.

Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítáOktatás, nevelés.
Személyzeti szolgáltatások, valamint munkaerõ-közvetítés.

M 06 02164
(220) 2006.06.21.
OMOROVICZA Kft. „b.a”, Budapest (HU)
dr. Dulai László, Dr. Dulai László Ügyvédi Iroda, Budapest

Pannon Complex
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(210) M 06 02166
(220) 2006.06.21.
(731) EasyNet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Simon Zsuzsanna, Dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Freelove
(511) 35 Reklámozás; közvélemény-kutatás; marketing; piackutatás;
reklám- és hirdetõügynökség, hirdetési szolgáltatások, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; információk számítógépes adatbázisokba
rendezése és szerkesztése.
38 Internetes szolgáltatás, információ továbbítása, terjesztése
interneten keresztül, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, online adatszolgáltatás, adatbázis-készítés.
42 Szoftvertervezés és -fejlesztés, adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból törté-
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nõ kikeresése, adatbázis-hozzáférés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton, interneten keresztül.
45 Társkeresõ rendezvények szervezése, társkereséssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása.
(210) M 06 02167
(220) 2006.06.21.
(731) EasyNet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Simon Zsuzsanna, Dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 32

Alkoholmentes italok.

35 Reklámozás; közvélemény-kutatás; marketing; piackutatás;
reklám- és hirdetõügynökség, hirdetési szolgáltatások, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; információk számítógépes adatbázisokba
rendezése és szerkesztése.
38 Internetes szolgáltatás, információ továbbítása, terjesztése
interneten keresztül, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, online adatszolgáltatás, adatbázis-készítés.

(210) M 06 02299
(220) 2006.07.04.
(731) MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) ifj. dr. Csenterics Ferenc, Kapusi és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SOLEYSEC
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(210) M 06 02305
(220) 2006.07.04.
(731) MASPEX Spólka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia,
Wadowice (PL)
(740) Kicinska, Alicja, Wadowice
(546)

45 Társkeresõ rendezvények szervezése, társkereséssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása.
(210) M 06 02177
(220) 2006.06.23.
(731) E-Cont’97 Bt., Budapest (HU)
(541) GASZTROMÁNIA
(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(511) 30

Csokoládé alapú italok, kakaó alapú italok.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 02297
(220) 2006.07.04.
(731) MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) ifj. dr. Csenterics Ferenc, Kapusi és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TIGERMAT
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
(210) M 06 02298
(220) 2006.07.04.
(731) MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) ifj. dr. Csenterics Ferenc, Kapusi és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SOLLEYSEC
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(210) M 06 02546
(220) 2006.07.25.
(731) Grand China Air Co., Ltd., Haikou, Hainan, P.R. (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 39 Légi fuvarozás; szállítmányozás; utasszállítás; szállítással,
szállítmányozással kapcsolatos ügynöki tevékenység; szállítással
kapcsolatos tájékoztatás; áruk csomagolása; mentési tevékenység
(szállítással kapcsolatban); vezetés (közlekedési eszközöké);
áruk tárolása; üzenetek továbbítása; utazások szervezése; utazással kapcsolatos helyfoglalás.

(210) M 06 02276
(220) 2006.07.03.
(731) Candy Globe Magyarország Import-Export Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, Szabó és Szabó Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Frutto
(511) 32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

(210) M 06 02286
(220) 2006.07.03.
(731) Országos Tudományos Diákköri Tanács, Budapest (HU)
(740) dr. Csalló Krisztina, Csalló Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(210) M 06 02340
(220) 2006.07.07.
(731) Grand China Air Co., Ltd., Haikou, Hainan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 39 Légi fuvarozás; szállítmányozás; utasszállítás; szállítással,
szállítmányozással kapcsolatos ügynöki tevékenység; szállítással
kapcsolatos tájékoztatás; áruk csomagolása; mentési tevékenység
(szállítással kapcsolatban); vezetés (közlekedési eszközöké);
áruk tárolása; üzenetek továbbítása; utazások szervezése; utazással kapcsolatos helyfoglalás.
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenységek; tudományos konferenciák, kongresszusok, tudományos, mûvészeti,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások, alkotómûhelyek, eszmecserék, kollokviumok, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; oktatás; elméleti és gyakorlati képzés; oktatási tárgyú információk nyújtása; versenyek szervezése; szövegek
kiadása; tudományos és mûvészeti elõadások tartása; tudományos
és mûvészeti publikáció; kollégium; akadémia; elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása; online elérhetõ elektronikus publikációk.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02287
(220) 2006.07.03.
Országos Tudományos Diákköri Tanács, Budapest (HU)
dr. Csalló Krisztina, Csalló Ügyvédi Iroda, Budapest

(210) M 06 02382
(220) 2006.07.13.
(731) PREMEZCLAS INGASO, S.L., Lanciego, Alava (EP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 31 Más osztályba nem tartozó lisztté õrölt anyagok, sók és termékek marhaeleséghez.

OTDK
41 Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenységek; tudományos konferenciák, kongresszusok, tudományos, mûvészeti,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások, alkotómûhelyek, eszmecserék, kollokviumok, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; oktatás; elméleti és gyakorlati képzés; oktatási tárgyú információk nyújtása; versenyek szervezése; szövegek
kiadása; tudományos és mûvészeti elõadások tartása; tudományos
és mûvészeti publikáció; kollégium; akadémia; elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása; online elérhetõ elektronikus publikációk.
M 06 02336
(220) 2006.07.07.
Cognative Piac- és Közvéleménykutató Kft., Budapest (HU)
dr. Bárd Károly, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(210) M 06 02594
(220) 2006.07.26.
(731) Sound & Data Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsíros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 3
Illatszerek, illóolajok, szagtalanítók; légfrissítõ készítmények; kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; mosásra
szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek;
szappanok.

baskit
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 02339
(220) 2006.07.07.
(731) Grand China Air Co., Ltd., Haikou, Hainan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 39 Légi fuvarozás; szállítmányozás; utasszállítás; szállítással,
szállítmányozással kapcsolatos ügynöki tevékenység; szállítással
kapcsolatos tájékoztatás; áruk csomagolása; mentési tevékenység
(szállítással kapcsolatban); vezetés (közlekedési eszközöké);
áruk tárolása; üzenetek továbbítása; utazások szervezése; utazással kapcsolatos helyfoglalás.

M531

4
Gyertyák, viaszgyertyák, illatosított, szagos, figurális, rusztikus, hagyományos gyertyák, levegõillatosító gyertyák, éjszakai
mécsesek; gyertyabelek; világításra szolgáló készítmények; gyertya- és füstölõszettek; ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötõ termékek; világításra szolgáló
készítmények; tüzelõanyagok és világítóanyagok.
5
Légfrissítõk; levegõillatosítók; légtisztító készítmények;
textilszagtalanítók; szõnyeg- és szobaszagtalanítók; szagtalanítókészítmények és dezodorok nem személyes használatra; készítmények kellmetlen szagok semlegesítésére.
11 Levegõ illatosítására szolgáló berendezések, ezen termékek
alkatrészei és szerelvényei; világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, permetképzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõberendezések; gyertyatartók,
illatadagolók.
21 Gyertyatartószerû (nem értékes fémbõl készült vagy azzal
bevont) háztartási és konyhai eszközök és tartóedények; üveg,
porcelán és agyag gyertyatartók; üvegáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, pl. üvegtálak, üveg alátétek, gyertyatartók;
aromamécsesek; olajégõk, illatszeres égõk, illatos olajégõk, illóolaj égõk; illóolaj készítmények; olaj- vagy illatszer-melegítõ és a
környezetbe illatosító anyagot juttató berendezések; adagolók és
elosztóberendezések; szagtalanítóberendezések; a levegõ illatosítására és illatszer adagolására szolgáló, illatszertégely-szerû tartóedények, beltéri használatra szolgáló légfrissítõ és légtisztító
készítmények.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(546)

M 06 02852
(220) 2006.08.24.
L’ORÉAL Magyarország Kft., Budapest (HU)
dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

FIGYELJ MAGADRA
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, parfüm, kölnivíz; fürdõ- és
tusolózselék és -sók nem gyógyászati célra; pipereszappanok,
testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek, ápolófolyadékok, zselék és púderek az arcra, testre és kezekre; napvédõ
készítmények; sminkkészítmények; samponok; zselék, sprayk,
habok és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok;
hajmosó szerek; hajszínezõ és hajszíntelenítõ készítmények; tartóshullámosító és göndörítõ készítmények; illóolajok személyes
használatra, fogkrémek.
M 06 02853
(220) 2006.08.24.
L’ORÉAL Magyarország Kft., Budapest (HU)
dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

TÖRÕDJ MAGADDAL
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, parfüm, kölnivíz; fürdõ- és
tusolózselék és -sók nem gyógyászati célra; pipereszappanok,
testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek, ápolófolyadékok, zselék és púderek az arcra, testre és kezekre; napvédõ
készítmények; sminkkészítmények; samponok; zselék, sprayk,
habok és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok;
hajmosó szerek; hajszínezõ és hajszíntelenítõ készítmények; tartóshullámosító és göndörítõ készítmények; illóolajok személyes
használatra, fogkrémek.

(210) M 06 02855
(220) 2006.08.24.
(731) Árpád László, Budapest (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) Rolling Visual System
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 02856
(731) Krizsán Gyõzõ, Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.08.24.

(511) 3
Mosó- és fehérítõszerek; tisztító-, fényesítõ-, zsírtalanító- és
csiszolókészítmények; szappanok; illatszerek, illóolajok, test és
szépségápoló készítmények, hajvizek; fogápoló készítmények.
5
Gyógyszer- és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás készítmények orvosi célokra, bébiételek; ragtapaszok, kötözõszerek; fogtömõ anyagok
és lenyomat készítésére alkalmas anyagok fogorvosi használatra;
fertõtlenítõanyagok; anyagok kártevõk irtására; fungicidek, herbicidek.
29 Hús, hal, szárnyas és vadhús; húskivonatok; konzervált, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék; lekvárok,
kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótlók;
liszt és gabonakészítmények; kenyér, finom péksütemények és
cukrászati készítmények, étkezési jég; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõpor; só; mustár; ecet, ízesítõk; fûszerek; hûtõ jég.
31 Agrár-, kertészeti és erdõgazdálkodási termékek, valamint
szemes magok, amennyiben a 31. áruosztályba tartoznak; élõ állatok; friss gyümölcs és zöldség; magfélék, élõ növények és természetes virágok; takarmány, maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok
és egyéb készítmények italok elõállításához.
33 Szeszes italok sörök kivételével.
(210) M 06 02128
(220) 2006.06.19.
(731) Click’n’go Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Zsolt, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; palackozott italok hordozására alkalmas vállpánt egyedi clip megoldással (vízpánt).
(210) M 06 02130
(220) 2006.06.19.
(731) DUBLINO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bita Judit, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység (verseny), szépségés szépítõverseny.
(210) M 06 02858
(220) 2006.08.24.
(731) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(511) 20 Bútorok, fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba kivéve tükrök, keretek.
(210) M 06 02133
(220) 2006.06.19.
(731) Costa Limited, Luton, Bedfordshire (GB)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
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(541) COSTA
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótlók;
lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, kétszersültek, péksütemények, kekszek, tészták és cukrászsütemények, cukrászáruk;
fagylaltok; készételek, szendvicsek; méz, szirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; bors, ecet, szószok, mártások, fûszerek; jég.
43 Kávéházak, kávézók, presszók; önkiszolgáló éttermek, étkezdék; éttermek, vendéglõk; gyorséttermek, büfék, falatozók,
bisztrók; bárok; vendéglátási szolgáltatások.
(210) M 06 02978
(220) 2006.09.06.
(731) PIKTOR Festék és Háztartási Vegyiáru Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Berger Adrián ügyvéd, Gyõr
(546)

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok nyomdászok és képzõmûvészek részére.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02980
(220) 2006.09.06.
CHRONOS SYSTEMS Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
dr. Skutecky Rita, Budapest

COBERON
9
Letölthetõ számítógépes programok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, rögzített számítógépprogramok.
35 Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; humán erõforrással, munkaerõ-közvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások; irodai
munkák.
42 Számítógépprogramok adatainak átalakítása, számítógépprogramok installációja, sokszorosítása, számítógépes adatok
helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, rendszerelemzés, számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése, kölcsönzése, számítógép-programozás, szoftverfejlesztés, -fenntartás.

(210) M 06 02982
(220) 2006.09.06.
(731) Vlaktor Trading Limited, Limassol (CY)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(541) MARUSSYA
(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével), beleértve vodkát is.
(210) M 06 02983
(220) 2006.09.06.
(731) Laboratoire Garnier & Cie, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) Törõdj magaddal
(511) 3
Illatszerek, piperevizek, nem egészségügyi célra használt
fürdõ- és tusológélek és -sók; szappanok, dezodorok; kozmetikumok, nevezetesen arc-, test- és kézápolásra alkalmazott krémek,
tejek, lotionok, gélek és puderek, napozáshoz használatos készítmények (kozmetikumok); make up készítmények; samponok;
hajformázáshoz és hajápoláshoz alkalmazott gélek, spray-k, habok és balzsamok; hajlakkok; hajszínezõk és szintelenítõkészítmények; a haj állandó hullámosításához használatos készítmények; eszenciaolajok személyes használatra.

(210) M 06 02985
(220) 2006.09.06.
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 5

Orvosi és sebészeti kötszerek és öltözékek, sebkötözõk.

(210) M 06 02988
(220) 2006.09.07.
(731) CECED Magyarország Háztartási Gép- Gyártó és Forgalmazó
Érdekérvényesítõ és képviselõ Egyesülés, Budapest (HU)
(740) dr. Völgyesi András, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Jöjjön valaki szökik az energia!
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(210) M 06 02989
(220) 2006.09.07.
(731) CECED Magyarország Háztartási Gép- Gyártó és Forgalmazó
Érdekérvényesítõ és képviselõ Egyesülés, Budapest (HU)
(740) dr. Völgyesi András, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Forgó Morgó
(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezése; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 02990
(220) 2006.09.07.
(731) CECED Magyarország Háztartási Gép Gyártó és Forgalmazó
Érdekérvényesítõ és Képviselõ Egyesülés, Budapest (HU)
(740) dr. Völgyesi András, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda, BUdapest
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
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37 Számítógéphardver üzembe helyezése, javítása, karbantartása, így számítógépes rendszerek és hálózatok üzembe helyezése, javítása, karbantartása.
41 Oktatás, nevezetesen szoftverfejlesztéssel és annak gyakorlati megvalósításával, szoftverhasználattal, vállalatokkal és üzleti
tevékenységgel kapcsolatos tanfolyamok, elõadások, workshopok és tanórák, valamint ezekre vonatkozó tanfolyami anyagok
forgalmazása; oktatási anyagok kifejlesztése megbízás alapján
szoftverfejlesztéssel és annak gyakorlati megvalósításával, használatával, vállalatokkal és üzleti tevékenységgel kapcsolatban.
42 Meditáció; tájékoztatás az információ technológiával, számítógépekkel és számítógéprendszerekkel kapcsolatban; tanácsadás a számítógépek, számítógépes rendszerek, számítógépes
rendszerek tervezése területén; számítógépes szolgáltatások, így
számítógépes rendszerek tervezése megbízás alapján, számítógépes szolgáltatások, így információtechnológia, számítógépek és
számítógépes rendszerek rendelkezésre bocsátása; információtechnológiával kapcsolatos konzultáció; szoftvertervezés megbízás alapján, számítógéppel felszerelt helyek megtervezése; szoftverek üzembe helyezése, gyakorlati megvalósítása, karbantartása
és javítása.

razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 03014
(220) 2006.09.08.
(731) BOKK-net Mérnöki és Kereskedelmi Kft.,
Esztergom-kertváros (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MERCI
(511) 16 Higiéniai papírtermékek, papír zsebkendõ, toalettpapír,
kozmetikai arctörlõ kendõ, konyhai kéztörlõ, szalvéta.

(210) M 06 03008
(731) Bartha Miklós, Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(210) M 06 03016
(220) 2006.09.08.
(731) ACCENTURE GLOBAL SERVICES GmbH,
Neuhaussen Rheinfall (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ACCENTURE HIGH PREFORMANCE

BUSINESS
(511) 9
Szoftverek nagy teljesítményû számítógépeknél és szervereknél alkalmazott programok tervezéséhez, üzembe helyezéséhez és gyakorlati megvalósításához, a vállalatok pénzügyi, gyártási és értékesítési feladatainak integrálásához, valamint az ügyfélszolgálati tevékenység irányításához és az üzleti funkciók támogatásához.
16 A vállalatvezetés, információtechnológia és a számítógépes
információfeldolgozás szakterületeihez kapcsolódó ismertetõ füzetek, könyvek, hírlevelek, brosúrák, folyóiratok, jelentések, újságok, kézikönyvek és nyomtatott útmutatók.
35 Vállaltvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás; az üzletmenet
irányítása és konzultáció; vállalati marketinggel kapcsolatos tanácsadás; beszerzési (szolgáltatások, így hardver és szoftver vásárlása megbízás alapján; tájékoztatás vállalatvezetéssel, vállalati
marketinggel kapcsolatban, vállalatok felvásárlásával és egyesülésével kapcsolatos tanácsadás; projectek irányítása hardver és
szoftver megbízás alapján történõ beszerzése, információs rendszerek tervezése, specifikációja területén; vállalatok felvásárlására vonatkozó tanácsadás; elemzések, így piacelemzés; üzleti értékelés; üzleti és piackutatás; üzleti információs szolgáltatások; az
üzleti változások és az üzletmenet irányítása, üzleti stratégia menedzselése és tervezése, valamint üzleti technológia; vállalatvezetés tervezése; vállalatok egyesülésével kapcsolatos tanácsadás;
üzleti hálózat szervezése; üzletkutatás és felmérések; üzleti felügyelet; kereskedelmi és ipari irányítást segítõ tevékenység; gazdasági elõrejelzés és elemzés; személyi állomány irányításával
kapcsolatos tanácsadás; üzleti jelentések készítése; tanácsadásra
vonatkozó információkat nyújtó kereskedelmi bemutatók és konferenciák megszervezése, lebonyolítása az üzleti élet és vállalatvezetés területén; üzleti tanácsadáshoz kapcsolódó adatbázisok.
36 Pénzügyi információk; valutaügyletek, vállalkozói tõke finanszírozása; pénzügyi elemzés és konzultáció.

(220) 2006.09.08.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03009
(220) 2006.09.08.
(731) COATS Magyarország Cérnagyártó és Értékesítõ Kft.,
Budapest (HU)
(541) LÁNCHÍD
(511) 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 03010
(220) 2006.09.08.
(731) HVG Kiadó 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 03012
(220) 2006.09.08.
(731) PRESTATION Kft., Budapest (HU)
(541) BIOCAPIT
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(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 03175
(220) 2006.09.22.
(731) Equitas Broker Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) WWW.TOZSDEMAGUS.HU
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03082
(220) 2006.09.18.
(731) Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Petrovai György ügyvéd, Budapest
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 03085
(220) 2006.09.18.
Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)
dr. Petrovai György ügyvéd, Budapest

Együtt tovább jövet-menet
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 06 03088
(731) Cseke Bt., Budapest (HU)
(541) R.RINKMANN
(511) 15 Hangszerek.

(220) 2006.09.15.

(210) M 06 02976
(220) 2006.09.06.
(731) PIKTOR Festék és Háztartási Vegyi áru Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Berger Adrián ügyvéd, Gyõr
(546)

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
(210) M 06 03179
(220) 2006.09.25.
(731) ZÓNA-SERVICE Taxi Személyszállító és Szolgáltató Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi Edina ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; 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 adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 06 03084
(220) 2006.09.18.
(731) Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Petrovai György ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; klisék.
35 Reklámozás.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(210) M 06 03180
(220) 2006.09.25.
(731) Geoholding Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03181
(220) 2006.09.25.
(731) TRIOTEL Távközlési Kft., Pápa (HU)
(546)

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

(210) M 06 03183
(220) 2006.09.25.
(731) TRIOTEL Távközlési Kft., Pápa (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 03184
(220) 2006.09.25.
(731) TRIOTEL Távközlési Kft., Pápa (HU)
(546)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 03182
(220) 2006.09.25.
(731) TRIOTEL Távközlési Kft., Pápa (HU)
(546)

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

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 03185
(220) 2006.09.25.
(731) TRIOTEL Távközlési Kft., Pápa (HU)
(546)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
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és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(210) M 06 03193
(220) 2006.09.25.
(731) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.,
Hódmezõvásárhely (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) MÓCSÁN
(511) 19 Elõre gyártott beton- és vasbeton támfalas árokburkoló elemek.
(210) M 06 03194
(220) 2006.09.25.
(731) BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bolvári Zoltán, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 06 03186
(220) 2006.09.25.
(731) TRIOTEL Távközlési Kft., Pápa (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 03188
(220) 2006.09.25.
(731) Sándor Pince Kft., Soltvadkert (HU)
(541) ROMANTIK
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 06 03189
(220) 2006.09.25.
(731) Sándor Pince Kft., Soltvadkert (HU)
(541) ARANYCSEPP
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 06 03191
(220) 2006.09.25.
(731) dr. Szûcs Miklós 51%, Debrecen (HU);
dr. Gál István 49%, Debrecen (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 03195
(220) 2006.09.25.
(731) Mixto Trade Kft., Dunaharaszti (HU)
(541) NETHAUS
(511) 7
Elektromos háztartási aprítógép, háztartási centrifugák, darálók háztartási használatra, elektromos gyümölcsprés, elektromos habverõk, elektromos háztartási robotgépek, húsdaráló gép,
elektromos kávédarálók, kenyérvágó gép, elektromos háztartási
keverõgép, elektromos kések, mixerek, mosóberendezések, mosogatógépek, mosógépek, porelszívó készülék, porszívók, háztartási szárítógépek, szõnyegtisztító készülék és gépek, vasalógépek, zöldségreszelõ gépek.
8
Borotvák elektromos, elektromos hajnyíró gépek, hajsütõ
vasak, elektromos szõrtelenítõ eszközök (depilálók).
11 Elektromos ventilátorok, konyhai elszívóernyõk, elektromos fõzõedények, fõzõberendezések, fõzõlapok, platnik, fûtõberendezések, fûtõtestek, elektromos fûtõkészülékek, gyümölcspörkölõ gépek, hajsütõk, hajszárítók, háztartási hûtõkészülékek,
hõlégfúvó készülékek, hûtõberendezések, hûtõgépek, hûtõszekrények, italhûtõ berendezések, kályhák, elektromos kávéfõzõ gépek, kenyérpíritók, klímaberendezések, konyhai tûzhelyek, elektromos lábmelegítõk, lepárló készülékek, léghevítõk, légkondicionáló berendezések, merülõ forralók, mikrohullámú sütõk, olajsütõk, elektromos radiátorok, fûtõtestek, szárító és párologtató készülékek, szellõzõberendezések, ventilátorok, villany fõzõlapok,
vízmelegítõk, háztartási konyhai kisgépek.
(210) M 06 03196
(220) 2006.09.25.
(731) TYMBARK Spolka Akcyjna, Tymbark (PL)
(740) Alicja Kicinska, Wadowicw
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-

M537

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/5
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(511) 29 Étkezési zselék, joghurtok, lekvárok, dzsemek, tejtermékek,
tejes italok, tej, szójatejbõl vagy túlnyomórészt szójatejbõl készített italok, szójatej készítmények, szójatej, sajtok, desszertek
krém formájában, vaj alapú étkezési krémek, gyümölcssaláták,
zöldségsaláták, kandírozott gyümölcsök, kompótok, gyümölcspép, cukormázzal bevont gyümölcsök, tejíró, kefir, tejsavó alapú
italok, ízesített vaj, burgonyaszirom, gyümölcsszeletkék (apró),
amerikai mogyoró (feldolgozott), paradicsompüré, almapüré,
fõtt, tartósított konzerv, szárított, fagyasztott zöldségek; gyümölcspép, fõtt, tartósított konzerv, szárított fagyasztott gyümölcsök; alkoholban tartósított gyümölcsök; levesek, levesek készítéséhez szükséges összetevõk, zöldséges készítmények.
32 Alkoholmentes italok, levek, pürés levek, italok, vegyes
gyümölcsös italok, szörpök, nektárok, szénsavas italok, izotóniás
italok, rostos levek, vitaminnal dúsított italok, szénsavas és szénsavmentes ásványvizek, alkoholmentes aperitif, alkoholmentes
koktélok, gyümölcsvelõs nektárok, velõtartalmú levek, gyümölcsdarabos italok, sörbetek (italok), gyömbérsör, limonádék,
szörpök limonádé készítéséhez, tejsavó alapú italok, gyümölcslevekbõl készített alkoholmentes italok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, malátasör, szénsavas és szénsavmentes italok, gyümölcslevek, gyümölcsitalok, gyümölcsszörpök, zöldséglevek
(italok), zöldségitalok, gyümölcs-zöldséglevek, vitaminnal dúsított levek, paradicsomlé, készítmények italok elõállításához,
szörpök italok készítéséhez, porok italok készítéséhez, eszenciák
italok gyártásához, instant italok, napoje instant, vegyes gyümölcslevek, vegyes zöldséglevek (italok), zöldség-gyümölcs italok.
(210) M 06 03439
(731) SENDIA Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.10.19.

(511) 24 Textíliák, textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, ágy- és asztalnemûk.
(210) M 06 03440
(731) Xu Jian Li, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210) M 06 03445
(220) 2006.10.19.
(731) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)
(541) Bitre bit a bûn ellen!
(511) 9
Elektronikus adattárolók (csip; kártya), olvasók, vezetékes/vezeték nélküli adattovábbító; képfeldolgozó rendszerek, vagyontárgyak (vagyoni értékû jogok); okmányok; bankjegyek eredetiségének, állapotának az ellenõrzésére, vizsgálatára alkalmas,
továbbá vagyonvédelmi és helymeghatározó eszközök, hardverek és szoftverek, elektronikus kártyarendszerek.
35 Jármû- és ingatlan-szakértõi véleménynyújtás, gazdasági
tanácsadás; becslések, ingatlan-, jármû forgalmi kár maradványértékének a becslése; szakértõi tevékenység; üzleti információk;
számítógépes vagyonvédelmi adatbázis-szervezés; -kezelés.
36 Adószakértés, tõkeszolgáltatások, hitelbehajtás és közvetítés, ingatlanügyletek, záloghitelezés, pénzügyi tanácsadás, pénzügyletek, biztosításközvetítés, nyugdíjpénztári szolgáltatás, vagyonkezelés.
38 Üzenetek, képek, adatok, programok továbbítása számítógépek segítségével.
39 Szállítás, szállítmányozás, raktározás, jármûkölcsönzés, értékmegõrzés, utazások szervezése.
41 Vagyonvédelemmel, bûnmegelõzéssel kapcsolatos szakmai
oktatás, távoktatás, gyakorlati képzés.
42 Gépjármû, okmány, bankjegy, vagyontárgyak mûszaki eredet- és eredetiségvizsgálata, származásigazolás; eredet- és eredetiséget igazoló tanúsítványok kiállítása, szakértõi vélemények elkészítése, szaktanácsadás, állapotfelmérés.

(220) 2006.10.19.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03444
(220) 2006.10.19.
(731) Palatin Károly, Sopron (HU)
(541) ENTERIV
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-

(210) M 06 03446
(220) 2006.10.19.
(731) K&H Bank Nyrt., Budapest (HU)
(541) K&H icard
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
eladási propaganda (mások számára), rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták
)terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, számlakivonatok összeállítása, televíziós reklámozás, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység, balesetbiztosítás, bankügyletek, betegbiztosítás, biztosítási ügynöki tevékenység, biztosítások, finanszírozási szolgáltatások, hitelkártya-szolgáltatások, hitelkártyák kibocsátása, információk nyújtása biztosítási ügyekben, jelzáloghitelezés, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, részletfizetéses hitelnyújtás, életbiztosítás, telebank- szolgáltatások, terhelõkártya-szolgáltatás.
(210) M 06 03447
(220) 2006.10.19.
(731) K&H Bank Nyrt., Budapest (HU)
(541) K&H énkártya
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
eladási propaganda (mások számára), rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, számlakivonatok összeállítása, televíziós reklámozás, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység, balesetbiztosítás, bankügyletek, betegbiztosítás, biztosítási ügynöki tevékenység, biztosítások, finanszírozási szolgáltatások, hitelkártya-szolgáltatások, hitelkártyák kibocsátása, információk nyújtása biztosítási ügyekben, jelzáloghitelezés, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, részletfizetéses hitelnyújtás, életbiztosítás, telebank-szolgáltatások, terhelõkártya-szolgáltatás.
(210) M 06 03448
(220) 2006.10.19.
(731) MIROX 2000 Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Eger (HU)
(740) dr. Fekete Sándor ügyvéd, Eger
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, ágy- és asztalnemûk.
(210) M 06 03453
(220) 2006.10.19.
(731) Union de Credit pour le Batiment, Paris (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) UCB INGATLANHITEL
(511) 36 Biztosítási szolgáltatások, biztosítási brókerszolgáltatások;
biztosítási statisztikai szolgáltatások; pénzügyi esetek; valutaügyek; pénzügyi operációs ügyintézés; ügygondnoki szolgáltatások; befektetési alap adminisztráció; befektetési alap szolgáltatások; faktorálási szolgáltatások; árengedmény szolgáltatások készpénz kiadási szolgáltatásra; kölcsönszolgáltatás; jelzálog-szolgáltatások; kölcsönbiztosítási szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; hitelszolgáltatások; ingatlankölcsön szolgáltatások; hitelkártya-szolgáltatások és csekkbiztosítási kártya szolgáltatások;
felvételi szolgáltatások hitelkártyára; fizetõkártyák; készpénzkártyák; csekkbitosítási kártyák; terheléses kártyák és pénzügyi kártyák; kártyapótlás és készenléti szolgáltatások; fizetõkártya, készpénzkártya, terheléses kártya, pénzügyi kártya és vásárlóikártya-szolgáltatások; pénzügyi és pénzátutalási szolgáltatások; kereskedelmi bank és befektetési szolgáltatások; takarékbetét-szolgáltatások; tõkebefektetések menedzselési szolgáltatásai; kötvényekkel kapcsolatos közvetítõi munka, értékpapírok, feldolgozatlan anyagok és továbbított mûveletek; piaci szolgáltatások; biztonsági értékelési szolgáltatások; biztonsági kölcsönszolgáltatások; jutalékbeszedési szolgáltatások; aláírási szolgáltatások; beruházási letét szolgáltatások; pénzügyi tervezõ és beruházó, tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi és beruházási ügyintézõ szolgáltatások; pénzügyi kutató szolgáltatások; nyugdíjalap-szolgáltatások; pénzügyi információs szolgáltatások; elektronikus készletátutalási szolgáltatások; biztonságos betéti szolgáltatások, beruházási ügyintézés és értékbecslés; kártérítési kötvény szolgáltatások; biztonsági megõrzés; széfben õrzés; tanácsadás, információ és segélyszolgáltatás az összes fent említett ügyben.
(210) M 06 03454
(220) 2006.10.19.
(731) Future Enterprises PTE Ltd., Prosper House; Singapur (SG)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 06 03455
(220) 2006.10.19.
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) GOAL FUN
(511) 5
Növényvédõ szerek, gombaölõ szerek, rovarirtó szerek,
gyomirtó szerek, mindezek használata a mezõgazdaságban.
(210) M 06 02935
(220) 2006.09.01.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(541) Leila
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
mosó és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 06 02936
(220) 2006.09.01.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(541) Cintia
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
mosó és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 06 02998
(220) 2006.09.07.
(731) MINNA TEJIPARI Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MINNA COOL MIX
(511) 29 Tej és tejtermékek.
32 Tejsavó alapú italok.
(210) M 06 02999
(220) 2006.09.07.
(731) HERBA Hungary Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Göd (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) BONI
(511) 29 Zselék, lekvárok (dzsemek); tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
(210) M 06 03001
(220) 2006.09.07.
(731) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) A SAJT AZ OKA MINDENNEK
(511) 29 Sajtok és sajt alapú tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 30 Kakaóalapú italok; kakaó, kakaó és/vagy kakaóízesítésû keverékek; csokoládék; gabonapelyhekbõl készített termékek, kenyér, tészta és cukrászsütemények.
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M 06 03313
(220) 2006.10.09.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

NEOGRAM
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ
(felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések;
villamos berendezések és felszerelések, különösen elektromos
áram vezetésére, kapcsolására, átalakítására, akkumulálására,
szabályozására, irányítására és ellenõrzésére; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek, diskek; számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
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17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari/gyártási célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas csövek.
34 Nyers vagy feldolgozott dohány, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve, vagy
borítva; pipák; zsebkészlet cigarettasodráshoz; öngyújtók; gyufák.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 06 03314
(220) 2006.10.09.
(731) BOLDOGKÕ-FRUIT Gyümölcsfeldolgozó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Boldogkõváralja (HU)
(740) dr. Tóth K. Tibor, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 03322
(220) 2006.10.09.
(731) Chen Xian Qing, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével), pálinkák, szeszes italok, borok, egyéb alkoholtartalmú italok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03325
(220) 2006.10.09.
(731) LA ISLA 2005 Kft., Eger (HU)
(541) LA ISLA Bar & Grill
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás, (bár szolgáltatások), (kávéházak).
(210) M 06 03326
(220) 2006.10.09.
(731) Kõszegi László, Leányfalu (HU)
(546)

M 06 03319
(220) 2006.10.09.
LEE WEI Kft., Budapest (HU)
dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

LEE WEI
9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; hanglemezek; hangfelvevõ készülékek,
hangfelvétel-hordozók, hangrögzítõ szalagok, kazettalejátszók,
kompakt (CD) lemezjátszók, kompakt lemezek (audio-, video),
lemezjátszók, mikrofonok, színpadvilágítás-szabályozók, vevõkészülékek (audio-, video-), videokazetták; különösen rádiótelefon-készülékek, hordozható telefonok, kiegészítõk (mobiltelefon
elõlap), telefonkészülékek, videó játékkazetták, DVD-lemezek,
számítógépes játékok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; különösen matricák, lehúzó képek, tollak (irodai
cikkek), füzetek, iratgyûjtõk, dossziék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; különösen
mobilok (játékszerek), mûanyag és plüss játékszerek.

(511) 33

Borok.

(210) M 06 03327
(220) 2006.10.09.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(541) TENAX tapétaragasztó
(511) 16 Papíripari- vagy háztartási ragasztók.
(210) M 06 03328
(220) 2006.10.09.
(731) Rozovics Krisztina, Diósd (HU)
(546)

(210) M 06 03320
(220) 2006.10.09.
(731) INDEX.HU Informatikai Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 35
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(210) M 06 03329
(220) 2006.10.09.
(731) MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI, Buyukcekmece, Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Elektromos anyagok, nevezetesen villanydugók, aljzatok,
kábelházak, elektromos kapcsolók, árammegszakítók, zárókapcsolók, áramszakítók, olvadóbiztosítékok, fénycsõelõtétek, indítókészülékek, elektromos figyelmeztetõtáblák, felvonó irányítótáblák, elektromos kapcsolók, elektromosság céljára használt csövek, kábelcsatornák, kapcsológombok, elektromos ellenállások,
elektromos dugók és aljzatok, elektromos továbbításra, transzformálásra, töltésre, szabályozásra, áramtovábbításra, ellenõrzésre
szolgáló berendezések és eszközök, adapterek, elektromos akkumulátortöltõk.
(210) M 06 03330
(220) 2006.10.09.
(731) Grand China Air Co., Ltd., Haikou, Hainan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(546)

(511) 5
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; rovarölõ
szerek; molytalanító szerek; rovarriasztó szerek.

(210) M 06 03848
(220) 2006.11.24.
(731) Elassys Consulting Kft., Budapest (HU);
European Analytics Ltd., Tortola (GB)
(740) dr. Bogsch Attila, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai konzultációk
üzleti ügyekben, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési
tanácsadó szolgáltatok, konzultáció személyzeti kérdésekben.

(210) M 06 03849
(220) 2006.11.24.
(731) Elassys Consulting Kft., Budapest (HU);
European Analytics Ltd., Tortola (GB)
(740) dr. Bogsch Attila, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 39 Légi szállítás; teherszállítás; személyszállítás; szállítási
ügynöki szolgáltatások; szállítási információs szolgáltatások;
árucsomagolás; szállítással kapcsolatos mentési tevékenységek;
irányítási szolgáltatások; áruraktározás; üzenettovábbítás; utak
szervezése; helyfoglalás.

(511) 35 Kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai konzultációk
üzleti ügyekben, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési
tanácsadó szolgáltatok, konzultáció személyzeti kérdésekben.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 03850
(220) 2006.11.24.
(731) GO 4 Travel International Utazásszervezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Nikolits Réka, Nikolits Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

M 06 03682
(220) 2006.11.10.
Infotéka Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

INFOTÉKA KALMÁR
9

Szoftverek.

(210) M 06 03683
(220) 2006.11.10.
(731) Galinett Kft., Budapest (HU)
(541) LIFE STYLE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 06 03684
(220) 2006.11.10.
Baranyai Tamás, Tata (HU)
ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

Mormota Outdoor Túrabolt
35 Túrafelszerelések, sportfelszerelések és sífelszerelések kiskereskedelme.

(210) M 06 03686
(220) 2006.11.10.
(731) SCJ EurAFNE Ltd., Camberley, Surrey (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(210) M 06 03851
(220) 2006.11.24.
(731) GO 4 Travel International Utazásszervezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Nikolits Réka, Nikolits Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) GO 4 TRAVEL
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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(210) M 06 03852
(220) 2006.11.24.
(731) 7Oktáv Reklám és Rendszerszervezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Salgó Tamás, Hódmezõvásárhelyi 355. sz. Ügyvédi Iroda,
Hódmezõvásárhely
(546)

(511) 16 Papír-, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek,
alapvetõen, rendszeres idõpontban megjelenõ hirdetés újság (hírlevél).

helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szálláshely-foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgáltatásokkal járó apartmanok bizosítása; szállodai szolgáltatások.
(210) M 06 03464
(220) 2006.11.06.
(731) HAREWOOD INGATLAN Kft., Budapest (HU)
(541) FORMA1 CSALÁDI HOTEL
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 03853
(220) 2006.11.24.
(731) Herédi Mihály 70%, Makó (HU);
Slajcho Róbert 30%, Makó (HU)
(546)

(511) 1
Nyílt és zárt térben lévõ fûtõanyagok meggyújtását és égését
segítõ termékek, alágyújtók.
(210) M 06 03457
(220) 2006.10.20.
(731) COCO HOUSE Édesipari és Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

M 06 03466
(220) 2006.10.20.
KIKA Lakberendezési Kft., Budapest (HU)
dr. Fehér Helga, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

kikolina
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából, gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; rádiós reklámozás; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; árubemutatás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; televíziós szórakoztatás; show-mûsorok; élõ elõadások bemutatása.

(210) M 06 03854
(220) 2006.11.24.
(731) Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG, Reinbek (DE)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) PEDICUL HERMAL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; gyógyhatású
bõrápoló készítmények.

(511) 30 Édesipari készítmények, különösen kekszõrlemény és cukor
alapú kókuszos édességek.
(210) M 06 03458
(220) 2006.10.20.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos marketingtevékenység, beleértve eme szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ hirdetését és reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez

(210) M 06 03856
(220) 2006.11.24.
(731) Max-Immun Kft., Komárom (HU)
(546)

(511) 5

Vitaminkészítmények, immunerõsítõk.

(210) M 06 03143
(220) 2006.09.20.
(731) Nagy Péter, Budapest (HU)
(541) ALBA PATIKA
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 06 03145
(220) 2006.09.20.
(731) D&B 2001. Szolgáltató és Mûvészeti Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kiszeli Ferenc ügyvéd, Budapest
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tennák, földi digitális antennák, antennaforgató motorok, távirányítók, vezeték nélküli audio/video jelátvivõk, USB csatlakozású
adattárolók, hangszórók, LCD-képernyõk, LCD-televíziók,
MP3-as lejátszók, MP4-es lejátszók, DVD-lejátszók, DVD-felvevõk.

(546)

(511) 41
43

Kulturális tevékenységek (kiadói tevékenység).
Vendéglátási szolgáltatások.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Tej, tejtermékek.

(210) M 06 03151
(220) 2006.09.20.
(731) Marriot Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) AQVA
(511) 43 Éttermi, bár- és koktélbár-szolgáltatások; vendéglátó-ipari
szolgáltatások.

M 06 03146
(220) 2006.09.20.
Polabske mlekarny, a.s., Podebrady (CZ)
dr. Salló Krisztina, Salló Ügyvédi Iroda, Budapest

TERMIX
29

(210) M 06 03152
(220) 2006.09.20.
(731) Marriot Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) PEPPERS
(511) 43 Éttermi, bár- és koktélbár-szolgáltatások; vendéglátó-ipari
szolgáltatások.

(210) M 06 03147
(220) 2006.09.20.
(731) Magyar Távirati Iroda Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdész Éva, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére, ecsetek,
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével) tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével) csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabetûk, klisék, újságok, üdvözlõkártyák, zászlók, zacskók csomagolására, tárgymutatók, transzparensek, prospektusok, sablonok,
sokszorosítópapírok, noteszek, nyomtatványok, öntapadó címkék, papíráruk, pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek, magazinok, naptárak, írószerek, írótollak, dossziék, értesítések, formanyomtatványok, födrajzi térképek, grafikai nyomtatók, albumok, ceruzák , címkék.
41 Nevelés, oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és
kulturális tevékenységek, eszmecserék, élõ elõadások bemutatása, klubszolgáltatások, konferenciák, könyvkiadás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szórakoztatási tárgyú információk, szövegek kiadása, filmgyártás, könyvkiadás, rádiós szórakoztatás,
show-mûsorok, televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás.
(210) M 06 03148
(220) 2006.09.20.
(731) KARMACOM Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) GLOBO
(511) 9
Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádióadások vételére alkalmas készülékek, digitális kábeltelevíziós készülékek, LNB konverterek, koaxiális kábelek, kábelcsatlakozók,
mûholdvevõ jelosztókapcsolók, jelszintmérõk, mûholdvevõ antennák, földi digitális antennák, antennaforgató motorok, távirányítók, vezeték nélküli audio/video jelátvivõk, USB csatlakozású
adattárolók, hangszórók, LCD-képernyõk, LCD-televíziók,
MP3-as lejátszók, MP4-es lejátszók, DVD-lejátszók, DVD-felvevõk.
(210) M 06 03150
(220) 2006.09.20.
(731) KARMACOM Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) OPTICUM
(511) 9
Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádióadások vételére alkalmas készülékek, digitális kábeltelevíziós készülékek, LNB konverterek, koaxiális kábelek, kábelcsatlakozók,
mûholdvevõ jelosztókapcsolók, jelszintmérõk, mûholdvevõ an-

(210) M 06 03153
(220) 2006.09.20.
(731) FremantleMedia Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) PÓKERARC
(511) 9
Mozgóképfilmek; animált rajzfilmek; filmszalagok; mozifilmek; mágneses felvételek; optikai felvételek; mágneses-optikai felvételek; szilárd felvételek; audiovizuális technikai felszerelés; televíziós vevõkészülékekkel használható szórakoztatókészülékek; elektronikus könyvek és kiadványok; elektronikus játékok; televíziós vevõkészülékekkel való használatra átalakított interaktív játékok; elektromos és video szórakoztatóberendezések
és készülékek; multimédia lemezek és kiadványok; multimédia-felvételek és kiadványok; lézer olvasható lemezek; videolemezek és kiadványok; számítógépszoftver; számítógépprogramok; digitális felvételek; média hang és/vagy videó és/vagy adat
és/vagy információ hordozók vagy rögzítõk; készülékek és berendezések hang és/vagy videó és/vagy információ rögzítésére és
reprodukciójára; hologramok; floppylemezek; hangfelvételek;
elõre felvett lemezek; felvevõlemezek; CD-k; gramofonlemezek;
hangszalagok; kazettaszalagok; videoszalagok; lézerlemezek;
CD-lemezek, interaktív CD-ROM-ok; DVD-k; kommunikációs
készülékek és berendezések; telefonok; mobiltelefonok; mobiltelefon-töltõk; mobiltelefonok; mobiltelefon-játékok; karaoke gépek; alkatrészek az elõzõekben felsorolt árukhoz; digitális játékok; DVD-játékok.
25 Ruházati termékek; lábbelik; csizmák; cipõk; papucsok;
szandálok; zoknik; hurkolt/kötöttáruk; edzõcipõk; kalapáruk; kalapok; sapkák; kesztyûk; ujjatlan kesztyûk; övek (ruházat).
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; elektronikus játékok és elektronikus játékszerek; játékgépek; játék babák
és babaruhák; plüssmedvék; kártyajátékok; kiegészítõk, alkatrészek és kellékek az elõzõkben felsorolt árukhoz.
41 Televízióhoz, mozihoz, rádióhoz és színházhoz kapcsolódó
oktatás és szórakoztatás; rádió- és televízió-programok, filmek és
mûsorok gyártása és bemutatása; televízión és rádión át történõ
vagy azokkal kapcsolatos oktatás; televízión és rádión át történõ
vagy azokkal kapcsolatos szórakoztatás; versenyek szervezése
(oktatással vagy szórakoztatással kapcsolatos); interaktív telefonos vetélkedõk; kiadói tevékenység; mozifilmek és mûsorok, rádió és televízió-programok gyártása; rádiós, televíziós, mûholdas,
telefonos, internetes és világhálós oktatás és szórakoztatás szolgáltatása; show-rendezés; hangfelvételek, elõre felvett show-k,
filmek, rádió- és televízió-elõadások kölcsönzése; videokazetták
és videolemezek gyártása; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; mozis szórakoztatás; színházi szórakoztatás; játékmûso-
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rok; televíziós szórakoztató szolgáltatások a nézõk telefonos részvételével; mobiltelefonnal kapcsolatos interaktív szórakoztatás;
internetes alapú játékok; lottó és egyéb szerencsejátékok üzemeltetése; mobiltelefonos és számítógépes hálózatokon történõ videoklip-szolgáltatás szórakoztató és/vagy oktatási célzattal.
(210) M 06 03158
(220) 2006.09.21.
(731) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03163
(220) 2006.09.21.
(731) Szabó Ákos György, Vértesszõlõs (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Oktatóberendezések, felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mégneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek,
szoftverek, hardverek, CD-k.
42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezése, fejlesztése,
jogi szolgáltatások.
(210) M 06 03164
(220) 2006.09.21.
(731) Best Home Ingatlanforgalmazó Kft., Nagyatád (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) BH INGATLAN
(511) 36 Ingatlanügyletek, különösen ingatlanügynökségi szolgáltatások, ingatlanok értékbecslése, ingatlankezelési szolgáltatások,
ingatlanforgalmazás; hitelekkel kapcsolatos szolgáltatások, információk nyújtása hitelügyekben; biztosítási szolgáltatások, különösen biztosítási tanácsadás és biztosítási ügynöki tevékenységek.

(210) M 06 03165
(220) 2006.09.21.
(731) Best Home Ingatlanforgalmazó Kft., Nagyatád (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, különösen ingatlanügynökségi szolgáltatások, ingatlanok értékbecslése, ingatlankezelési szolgáltatások,
ingatlanforgalmazás; hitelekkel kapcsolatos szolgáltatások, információk nyújtása hitelügyekben; biztosítási szolgáltatások, különösen biztosítási tanácsadás és biztosítási ügynöki tevékenységek.
(210) M 06 03168
(220) 2006.09.22.
(731) Team Rekreáció Kft., Pomáz (HU)
(546)

(511) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.

(210) M 06 03169
(220) 2006.09.22.
(731) Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft., Budaörs (HU)
(541) Mert hülye azért nem vagyok.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 06 03170
(220) 2006.10.11.
(731) Vasedény-Trade Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lengyel Imre, Dr. Lengyel Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, evõeszközök, vágó- és szúrófegyverek, borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fésûk és szivacsok, kefék (az ecsetek kivételével), kefegyártáshoz használt
anyagok, takarítóeszközök, vasforgács, nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget), üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 03154
(220) 2006.09.21.
Budapesti Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

Líra Könyvklub
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(210) M 06 03159
(220) 2006.09.21.
(731) LUCIA STÚDIÓ Ruhatervezõ és Készítõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25

(210) M 06 03279
(220) 2006.10.04.
(731) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 06 03424
(220) 2006.10.17.
(731) KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 11 Síktárcsás keverõ csaptelep kartusok, termosztátos kartusok, termosztátos nyúlóelemek.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03024
(220) 2006.09.12.
(731) Bike Trade 97 Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 03160
(220) 2006.09.21.
(731) Brazil Kft., Budapest (HU)
(541) Mr.POKERMAN
(511) 41 Szerencsejátékok, szórakoztatás.
(210) M 06 03161
(220) 2006.09.21.
(731) Farkas Zénó, Mosonmagyaróvár (HU)
(541) Zöldtech
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); eladási propaganda (mások számára); gazdasági elõrejelzések; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése.
(210) M 06 03166
(220) 2006.09.21.
(731) KÖNIG-TRADE export-import Kereskedelmi Kft.,
Balmazújváros (HU)
(546)

(511) 12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 06 03895
(220) 2006.11.29.
(731) Wm.Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) BLACK MINT
(511) 30 Cukrászsütemények, nevezetesen rágógumik, felfújtható
rágógumik, cukorkák és leheletfrissítõ cukorkák.
(210) M 06 03896
(220) 2006.11.29.
(731) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) HUBBA BUBBA COLORS
(511) 30 Cukrászsütemények, nevezetesen rágógumik, felfújható rágógumik, cukorkák és leheletfrissítõ cukorkák.

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

(210) M 06 04063
(220) 2006.12.13.
(731) E-G PROFIT CONTACT Bt., Budapest (HU)
(740) Farkas Andrea, Budapest
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(546)

(210) M 07 01513
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(511) 44 Szépségápolási szolgáltatás; orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére, mezõgazdasági, kertészeti és
erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 01426
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(210) M 07 00363
(220) 2007.02.02.
(731) Deutscher Supplement Verlag GmbH, Nürnberg (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 07 01083
(220) 2007.03.30.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) CARDIPROL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01497
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(511) 16 Nyomtatott média, nevezetesen könyvek, újságok, folyóiratok.
38 Internetportálok.
41 Kiadói szolgáltatások.

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01418
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01022
(731) OTAM Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2007.03.27.

(210) M 07 01084
(220) 2007.03.30.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) VALVIRIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 07 01085
(220) 2007.03.30.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) DELIPID
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 07 01086
(220) 2007.03.30.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) NERVAMAT
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 07 01087
(220) 2007.03.30.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) MAMMEGIS
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 07 01476
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(511) 31 Tápanyagok állatok számára, mezõgazdasági termékek;
ehetõ rágcsálnivalók állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; italok kedvtelésbõl
tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; kutyaeledelek
(kekszfélék); madáreledelek; táplálék kedvtelésbõl tartott állatoknak; táplálékok állatoknak; tenyészállat-állomány; termékek
állati alomhoz; állatkerti állatok; állatok (élõ).
35 Reklámtevékenység; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; televíziós reklámozás; eladási propaganda (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése.
44 Állatgyógyászati szolgáltatások; állatkozmetika; állatok
ápolása; állattenyésztés.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Gyógyszerkészítmények.
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M 07 00695
(220) 2007.03.02.
Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)
dr. Zalán Gábor ügyvéd, Budapest

EVA
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
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számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 07 01419
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(210) M 07 01443
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(511) 5

(511) 5
(210) M 07 00749
(220) 2007.03.07.
(731) Szabó József 98%, Mosonmagyaróvár (HU);
ANDRÁSSY KÚRIA Kft. 2%, Tarcal (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) cafépassione
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, kávépótló szerek, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok, méz, jég.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(210) M 07 01137
(220) 2007.04.03.
(731) WIZZ Air Hungary Kft., Vecsés (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Ormai és Társai CMS Cameron
McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) wizzair
(511) 12 Jármûvek, szárazföldi, légi- vagy vízi közlekedési eszközök.
39 Utasszállítás, áruszállítás, utazásszervezés.
43 Vendéglátási szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01511
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01391
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01498
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01421
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01482
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(210) M 07 01493
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 00987
(220) 2007.03.23.
(731) VATERA.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, mások javára különbözõ áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely
lehetõvé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és ezek végzése
elektronikus úton, különösen interneten keresztül.
38 Távközlés.
42 Weboldalak alkotása és fenntartása.
(210) M 07 00931
(220) 2007.03.21.
(731) SANIMIX Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ratatics Éva, Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 07 01404
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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(210) M 07 01136
(220) 2007.04.03.
(731) WIZZ Air Hungary Kft., Vecsés (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Ormai és Társai CMS Cameron
McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Wizz Air
(511) 12 Jármûvek, szárazföldi, légi- vagy vízi közlekedési eszközök.
39

Utasszállítás, áruszállítás, utazásszervezés.

43

Vendéglátási szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

(210) M 07 01160
(220) 2007.04.04.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) STOPTUM
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 07 01161
(220) 2007.04.04.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) CITONIX
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 07 01385
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01392
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(210) M 07 01393
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(511) 5

(511) 5

(511) 5

(210) M 07 01396
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01397
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01398
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

Gyógyszerkészítmények.
(511) 5

(210) M 07 01388
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01399
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

Gyógyszerkészítmények.
(511) 5

(210) M 07 01389
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01387
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01395
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01394
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
(210) M 07 01386
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01400
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01390
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01401
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.
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(210) M 07 01402
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01412
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01403
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01405
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01413
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01407
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01408
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01409
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01416
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01420
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01422
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01423
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01424
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

Gyógyszerkészítmények.
(511) 5

(210) M 07 01411
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01417
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
(210) M 07 01410
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01406
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01415
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01425
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5
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(210) M 07 01427
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01442
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01428
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01444
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01430
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01445
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01432
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01446
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01433
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01447
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01434
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01448
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01436
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01450
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01437
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01452
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01438
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01471
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01440
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01473
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

M550

Gyógyszerkészítmények.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/5
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 07 01475
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01491
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01478
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01492
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01481
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01494
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01483
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01495
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01485
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01496
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01486
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01499
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01487
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01500
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01488
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01501
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01489
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01502
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01490
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01503
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

M551

Gyógyszerkészítmények.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/5
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 07 01504
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01516
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01505
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01507
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01508
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01509
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01510
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01512
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01514
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01515
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(210) M 07 01306
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) KIMELIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01506
(220) 2007.04.19.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01307
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) KIPLATIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01308
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) KOLINEP
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01309
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) KOLUXEN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01310
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) KOMBIDROP
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01311
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) KOMBKOST
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01312
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) KOSTYA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01313
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) LEUMID
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01314
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) LIMFOCEX
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01315
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) LOLA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01316
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) MARGARITA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

M552

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/5
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 07 01317
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) MELPOMEN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01329
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) OSSANIT
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01318
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) MENTRA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01330
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) OSSICA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01319
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) MERTENIL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01331
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) OSTALKOMB
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01320
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) MINUERIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01321
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) MOSANIL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01322
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) NEPANIL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01323
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) NEREIDAN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01324
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) NESAGIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01325
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) NIGORA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01326
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) NISIPLA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01332
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) PRESNOLIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01333
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) PRESUMIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01334
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) REMOZOL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01335
(220) 2007.04.18.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) TOPEPSIL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 07 01336
(220) 2007.04.18.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) TENSART
(511) 5
Vérnyomáscsökkentõ hatású humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 07 01337
(220) 2007.04.18.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) EGIBOLOL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 01327
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) NODROPEX
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01339
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) RENATA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01328
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) NOSTERON
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01340
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) RESTIGULIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 07 01341
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) RIVEGEN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01353
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) STADUO
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01342
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ROGFORMIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01354
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) STIMGRANIL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01343
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ROGLIMIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01355
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) SUNNADAC
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01344
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ROSIGLAMET
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01356
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) SUPKOSTEL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01345
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ROSINA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01357
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) TANYDOL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01346
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ROSTAT
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01358
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) TELOMYD
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01347
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ROUCIL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01359
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) TEUXIMIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01348
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) SCIPPA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01360
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) TICELL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01349
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) SEPIMUN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01361
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) TIROZATIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01350
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) SIBILLA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01362
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) TORVASYN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01351
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) SILUETTE
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01363
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) TREBILOMIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01352
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) STABOLIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01364
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) TRICIA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
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(210) M 07 01266
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ACCIPIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01365
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) TRIMILLI
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01268
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) AMLATOR
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01366
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) URISTETIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01269
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ANTACLAST
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01367
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) VESICONT
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01270
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) AROMIX
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01368
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) VIVIENNE
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01271
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) AUCTIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01369
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ZILOLA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01272
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) AVELINA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01370
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ZULFIJA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01273
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) BEATIL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01267
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ADULON
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01274
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) BISFOCALC
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01286
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DAVLUNID
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01275
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) BISFOCLAS
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01224
(220) 2007.04.16.
(731) LAVECO Ltd., Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Attila, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 07 01276
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) BOREALIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(511) 35 Külföldi székhelyû (úgynevezett off-shore) cégek adásvételének közvetítése, cégek hazai bejegyeztetésének közvetítése, a
fentiekkel összefüggésben a cégek lehetséges mûködésével kapcsolatos kereskedelmi, számviteli, adózási és egyéb szakmai tanácsadás, a fenti tevékenységgel összefüggõ kereskedelmi reklámtevékenység.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanfejlesztés, -hasznosítás és -közvetítés.

(210) M 07 01277
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) CALCANT
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01278
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) CAPEFLUOR
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
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(210) M 07 01279
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) CIXOLATIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01292
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DUPLECOR
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01280
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) COGIVA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01293
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ENDODEX
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01281
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) COLETIMIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01294
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) FELTIMUR
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01282
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) CONFUTIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01295
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) FILERGIM
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01283
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) CONGAN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01296
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) FLOORAL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01284
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DAGOLIL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01297
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) FULIPLAN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01285
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DAVCOMBIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01298
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) GLIROSIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01287
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DAVNITON
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01300
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) HORKOSTIL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01288
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DEANEN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01301
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ILUAN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01289
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DIRNORMIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01302
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) INCOTIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01290
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DOLNIX
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01303
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) INTESTAT
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01291
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DUOSTAT
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 01304
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) JOALVIN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
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(210) M 06 00337
(731) Koháry Ilona, Nógrád (HU)
(546)

(220) 2006.02.01.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardverés szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 06 00580
(220) 2006.02.20.
(731) SG CONSUMER FINANCE (a French company),
Rueil-Malmaison (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Hitelkártyák, debitkártyák, mágneskártyák, fizetési kártyák, hozzáférési kártyák.
36 Banki ügyletek; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; hitelirodák; pénzbeszedõ ügynökségek; pénzügyi
elemzés; biztosításkötés; életbiztosítások kötése; biztosításokkal
kapcsolatos tanácsadás; takarékpénztárak; hitelkártya-szolgáltatások; debitkártya-szolgáltatások; kezességi szolgáltatások; közösen kezelt befektetési alapok; pénzügyi tanácsadói szolgáltatások; ingatlanértékelés; ingatlankezelés; értéktõzsdei árfolyamjegyzés; értékpapír-közvetítés; biztosítási ügynökség; kölcsönre
történõ vásárlás lehetõségének nyújtása; értékek letétbe helyezése; utazási csekkek kiállítása; pénzügyi értékelés (biztosítás,
bankügyek, ingatlan); finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi tájékoztatás; biztosításokkal kapcsolatos tájékoztatás; direct banking; tõkebefektetések; pénzváltás; valuta-tranzakciók; hitelek
részletre; pénzkifizetések; kölcsönök (finanszírozás); pénzkölcsönzés óvadék fejében; pénzügyi tranzakciók; elektronikus tõketranszferek; csekkigazolási szolgáltatások; pénzügyi és banki
menedzsment; pénzpiacokkal és átruházható értékpapírok kezelésével kapcsolatos vizsgálat és kutatás; mindenezen szolgáltatások az interneten is elérhetõ módon.
(210) M 06 01654
(220) 2006.05.10.
(731) Pintér Pál, Nyírpazony (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen
(546)

(210) M 06 01853
(220) 2006.05.25.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) SUMASTAD
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.
(210) M 06 02031
(731) Média’ M Bt., Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.06.08.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02670
(220) 2006.08.02.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutatószolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 02869
(220) 2006.08.25.
(731) TIBOR ÉS TIBOR SE, Budapest (HU)
(546)

(511) 35
39

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Szállítás; taxiszolgáltatás.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére, tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével), nyomdabetûk, klisék, pénzfeltöltõ kártyák, névjegykártyák levélpapír megjelenések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakozás, sport- és kulturális tevékenységek.
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(210) M 06 02979
(220) 2006.09.06.
(731) ÚJ FÁRAÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Szentendre (HU)
(740) Stefánné Kõhalmi Éva, Érd
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 03460
(220) 2006.11.09.
Nagy István, Eger (HU)
Bátorné Rácz Judit, Kazincbarcika

Mátyus Udvarház Lovastanya
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 03171
(220) 2006.09.22.
(731) BRAZIL Kft., Budapest (HU)
(541) MR.& MRS.POKERMAN
(511) 41 Szerencsejátékok; szórakoztatás.

(210) M 07 01299
(220) 2007.04.18.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) GRUNDOLIL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

A rovat 526 db közlést tartalmaz.
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