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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése

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

M 06 03348
(220) 2006.10.11.
Zhang Ying, Budapest (HU)
Kissné Meggyesi Zita, Budapest

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

MEDD
25

Ruha, lábbeli.

(210) M 06 01760
(220) 2006.05.19.
(731) MTG METRO GRATIS Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdész Éva, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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,
sokszorosító papírok, noteszek, nyomtatványok, öntapadó címkék, papíráruk, pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek, magazinok, naptárak, írószerek, írótollak, dossziék, értesítések formanyomtatványok, földrajzi térképek, grafikai nyomtatók, albumok, ceruzák, címkék.
41 Nevelés; 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 01763
(220) 2006.05.19.
(731) dr. Ésik Olga, Pécs (HU);
Váczy György Alapítvány, Zsombó (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 44 Alkoholbetegek elvonókezelése, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, fizi(k)oterápia, orvosi szolgáltatások.

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

M 05 01065
(220) 2005.03.23.
Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Sikk Csak Nõknek
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
M 05 01066
(220) 2005.03.23.
Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Sikk
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 01702
(220) 2005.05.13.
(731) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)
(541) Pendimetalin
(511) 1
Algák (trágyák); foszfátok; gabonaüszög elleni vegyi termékek; hormonok gyümölcsök érésének elõsegítésére; humuszos
fejtrágya; karbonil növényvédelmi használatra; kálium; kertészeti vegyi termékek a gombaölõ, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölõ
szerek kivételével; lombtalanítók; mezõgazdasági vegyi termékek kivéve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket; mûtrágyák; mûtrágyázó készítmények; nátriumsók (vegyi
termékek); növények növekedését szabályozó készítmények;
nyomelem készítmények növények részére; peronoszpóra elleni
vegyi termékek; sók (mûtrágya); szõlõbetegségek elleni vegyi
termékek; szuperfoszfátok (trágya); talajkondicionáló vegyi termékek; vegyi adalékanyagok gombaölõ szerekhez; vegyi adalékanyagok rovarirtó szerekhez; vetõmag tartósítószerek; virágok
tartósítására szolgáló termékek.
5
Algicidek; atkairtó szerek; dohánykivonatok (rovarirtó szerek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölõ
szerek, fungicidek; gyomirtó szerek (herbicidek); korhadást okozó gombák elleni készítmények; lárvairtó szerek; meztelen csigák
irtására szolgáló szerek; mérgek; parazitaölõ készítmények; parazitaölõ szerek; patkánymérgek; peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló vegyi termékek; peszticidek (kártevõirtó szerek);
rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölõszerek; rovarriasztók; szõlõ betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek; talajfertõtlenítõ készítmények.
(210) M 05 00183
(220) 2005.01.14.
(731) Pannonhalmi Fõapátság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) BENCÉS
(511) 3
Levendulaolaj, levendulavíz, illóolajok, szappanok, kozmetikai cikkek, dezodorok személyes használatra.
4
Viaszgyertyák, karácsonyfagyertyák.
5
Gyógyitalok, gyógyteák, herbateák, gyógynövény készítmények, gyógynövények, szárított levendula; légfrissítõ készítmények; méhészeti termékek gyógyászati használatra.
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6
Fémbõl (nem nemesfémbõl) készült kegytárgyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
9
Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok, DVD-k, számítástechnikai adathordozók; számítógépi programok.
14 Nemesfémbõl készült vagy ezekkel bevont kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
16 Könyvek, újságok, folyóiratok, ismertetõ füzetek, prospektusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, poszterek, naptárak, szentképek és egyéb kiadványok; fényképek; kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak papírmaséból
vagy kartonból; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
19 Kõbõl vagy márványból készült kegytárgyak, szobrocskák,
valamint ajándék- és dísztárgyak.
20 Fából, gipszbõl, viaszból vagy mûanyagból készült kegytárgyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
21 Üvegbõl, porcelánból vagy kerámiából készült kegytárgyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
28 Játékok és játékszerek; játékkártyák; sportcikkek; karácsonyfadíszek.
30 Tea; sütõipari termékek, száraztészták; méz, méhészeti termékek emberi fogyasztásra; fûszerek, fûszerkeverékek, szárított
fûszernövények.
31 Kertészeti termékek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek; élõ növények és virágok.
32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.
33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszes italok.
41 Oktatás; szakképzés; óvodák; diákotthonok; ifjúsági táborok; ifjúsági sportversenyek; oktatási vagy kulturális célú versenyek szervezése; alkotómûhelyek; elõadások és kollokviumok
szervezése; tanfolyamok, szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák szervezése és tartása; kulturális, nevelési és oktatási célú
kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások; filmvetítések, videofilm-vetítések, hangversenyek, színházi és pantomim elõadások szervezése és tartása; könyvek, folyóiratok, egyéb nyomtatványok, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k és audiovizuális eszközök
kiadása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ
elektronikus publikációk.
43 Szociális otthonok, nyugdíjas otthonok, bölcsõdék, nevelõotthonok, menhelyek, hajléktalan melegedõk, ingyenkonyhák
fenntartása; éttermek, kávéházak, büfék; vendéglátás; ideiglenes
szállásadás; rendezvényekhez termek és helyiségek bérbeadása.

Borok.

(210) M 06 00227
(220) 2006.01.24.
(731) SD VOGUE GROUP Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mag Gusztáv, Mag Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30
32

Csokoládék, csokoládés áruk.
Csokoládés italok.

(511) 5
Bébiétel, gyógyszerészeti, állatgyógyászati készítmények.
12 Jármûvek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, ékszerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
18 Bõrtermékek.
20 Fa, nád, gyékény, fûzfavesszõ, csont, szarutermékek.
21 Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék, hímzések, zsinórok, gombok.
27 Gyékény és nádfonatok.
29 Nemesfémek és ötvözeteik, ékszerek.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
32 Sörök, ásványvizek, gyümölcslevek.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás.
39 Szállítás, utazásszervezés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport-, és kulturális
tevékenység.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 00568
(731) Ferenc Attila, Pécs (HU)
(546)

(220) 2006.02.17.

(511) 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.

(210) M 04 03407
(220) 2004.08.09.
(731) Béla Borászati Kft., Imrehegy (HU)
(546)

(511) 33

(210) M 06 00206
(220) 2006.01.23.
(731) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(210) M 05 00363
(220) 2005.01.25.
(731) Piarista Rend (Kegyes Tanítórend) Magyar Tartománya
Szerzetesrend, Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) PIARISTA
(511) 9
Hanglemezek, mûsoros kazetták, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok, DVD-k; számítástechnikai adathordozók; számítógépi programok.
16 Könyvek, újságok, folyóiratok, ismertetõ füzetek, prospektusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, poszterek, naptárak, szentképek és egyéb kiadványok; fényképek; ceruzák; tollak; kegytárgyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak
papírmaséból vagy kartonból; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
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28 Játékok és játékszerek; játékkártyák; sportcikkek; karácsonyfadíszek.
32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.
33

Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszes italok.

41 Oktatás; szakképzés; diákotthonok; óvodák; ifjúsági táborok; ifjúsági sportversenyek; oktatási vagy kulturális célú versenyek szervezése; alkotómûhelyek; elõadások és kollokviumok
szervezése; tanfolyamok, szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák szervezése és tartása; kulturális nevelési és oktatási célú
kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások; filmvetítések, videofilm vetítések, hangversenyek, színházi és pantomim elõadások szervezése és tartása; könyvek, folyóiratok, egyéb nyomtatványok, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k és audiovizuális eszközök
kiadása; elektronikus desktop kiadói tevékenységek; online elérhetõ elektronikus publikációk.
43 Éttermek, kávéházak, büfék; vendéglátás; ideiglenes szállásadás; rendezvényekhez termek és helyiségek bérbeadása; szociális otthonok, nyugdíjas otthonok, bölcsõdék, nevelõotthonok,
menhelyek, hajléktalan melegedõk, ingyenkonyhák fenntartása.
45 Vallási szolgáltatások; egyesületi és közösségi szolgáltatások; jótékonysági, szociális és segélyezési szolgáltatások szervezése és nyújtása; családsegítõ szolgáltatások; tanácsadás idõsek,
betegek, menekültek, testi és szellemi fogyatékosok részére; menekültek és természeti katasztrófától sújtottak segélyezése és
ellátása; mozgássérültek és elhagyott gyermekek segítése és ellátása.

(210) M 05 02085
(220) 2005.06.20.
(731) London Stúdió Nyelvoktató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budajenõ (HU)
(546)

35

Reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

41

Nevelés és szórakozás.

(511) 9
Mágneses adathordozók, melyek hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására szolgálnak; szoftverek, melyek internetrõl
letölthetõk, optikai adathordozók.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adminisztráció; irodai
munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalat üzleti ügyeinek,
vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában; reklámügynökség;
rádióreklám szolgáltatás (pl. akár interneten).
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
szolgáltatások; azok a szolgáltatások is, amelyek alapvetõ célja az
emberek szórakoztatása, kikapcsolódása; egészségügyi klubok,
táncklubok.
45 Házasságközvetítõ irodák.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(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)
(731)
(300)
(740)
(541)
(511)

(210) M 05 02708
(220) 2005.08.18.
(731) Müllerné Raskó Ágnes, Gyõr (HU)
(546)

M 05 02425
(220) 2005.07.21.
Pepsico, Inc., Purchase, New York (US)
000096875
1996.01.04. EU
S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

RUFFLES
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõtt gyümölcsök és tartósított és fõtt zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), gyümölcsöntetek; tojás, tej- és tejtermékek;
étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és más gabonakészítmények; kenyér, fagylaltok; méz,
melasz; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, ízesített mártások;
fûszerek; jég.

M 05 04061
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

borsodlak
16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 00039
(220) 2006.01.04.
(731) QuantumPharma Kft., Páty (HU)
(541) QuantumPharma
(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).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, ortopédiai cikkek, sebészeti varróanyagok, mûszemek és mûfogak.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
41 Nevelés, szakmai képzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftverezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Élelmezési szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

M739

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 06 00092
(220) 2006.01.10.
(731) M & C Marketing Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Mágneses adathordozók; valamennyi számítógépprogram
és szoftver, tekintet nélkül ezek rögzítésének eszközére vagy ezek
terjesztésére.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló mûanyagok (melyek nem tartoznak más
osztályokba); nyomdabetûk, klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; portálkészítés, kirakati dekoráció, üzleten belüli díszítés reklám anyagokkal; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 00723
(220) 2006.03.02.
(731) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szombathely (HU)
(740) Iróczkiné dr. Csóti Olga, Kauker és Csóti Ügyvédi Iroda, Ajka
(541) TAPOSÓ-KÚT
(511) 33 Bor.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 04044
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

heveslak
16

(210) M 06 00654
(220) 2006.02.23.
(731) HYD Kutató-Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) HYD
(511) 5
Gyógyászati ásványvizek.
32 Ásványvizek (italok), ásványvizek gyártásához szükséges
termékek, nem alkoholos italok, szeszmentes italok, italok elõállításához készítmények, vizek.
42 Biológiai és vegyészeti kutatások.
44 Egészségügyi szolgáltatások.
(210) M 06 00656
(220) 2006.02.23.
(731) Soltész Nagy Attila, Miskolc (HU)
(541) MOONMAN
(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 oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
(210) M 06 01463
(731) Seres Sándor, Budapest (HU)
(546)

M 05 04067
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(220) 2006.04.27.

borsodjob
16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

M 05 04074
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

szabolcsjob
16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

M 05 04076
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 11

szabolcslak
16

Fûtõberendezés.

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
(210) M 06 01262
(220) 2006.04.11.
(731) Orion Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

M 06 00518
(220) 2006.02.14.
St. Andrea Kft., Egerszalók (HU)
dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

áldás
33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok; alkoholos esszenciák;
almaborok; borok; szeszes italok; égetett szeszes italok; aperitifek; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és likõrök).

(511) 30
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(210) M 06 01263
(220) 2006.04.11.
(731) Orion Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30

Vajastészta, pite.

(210) M 06 01264
(220) 2006.04.11.
(731) Orion Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30 Tejsodó alapanyagú termékek, tejsodó, vaníliás krém, puding.
(210) M 06 01859
(220) 2006.05.26.
(731) Volker Bartz, Hüttenberg (DE)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) RENACET
(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 01874
(220) 2006.05.26.
(731) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Villamos, optikai mérõ, jelzõ, ellenõrzõ (felügyeleti) berendezések és felszerelések; jelek, adatok rögzítésére, továbbítására,
tárolására szolgáló készülékek; adattárolók, felügyelet nélkül mûködõ készülékek, adatfeldolgozó berendezések.
38 Távfelügyeleti szolgáltatások központhoz kapcsolható, mobil és/vagy stabil objektumokhoz rendelhetõ GPS-alapú vagyonbiztonsági eszközökkel, melyekkel az objektumok nyitott/zárt állapota vezérelhetõ és ellenõrizhetõ.
39 Szállítás, logisztikai tevékenység biztonságának elektronikus védelmére szolgáló eszközökkel.
(210) M 06 01875
(220) 2006.05.26.
(731) Amino Vital Kft., Budapest (HU)
(541) SYSTEMALL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 06 01519
(220) 2006.05.02.
Nintendo, Co., Ltd., Kyoto-shi, Kyoto (JP)
MI2005C011991
2005.11.11. IT
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Nintendo Wii
(511) 9
Játéktermi videojátékgépek, játéktermi videojátékgépekhez
való programok; elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROM-programok, ROM-kazetták, ROM-kártyák, memóriakazetták memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és
egyéb játéktermi videojátékgépekhez való programok tárolására
alkalmas eszközök; egyéb játéktermi videojátékgépekhez való alkatrészek és tartozékok; videojátékok egyéni felhasználók számára; programok egyéni felhasználói videojátékokhoz; elektronikus
áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROM-programok,
ROM-kazetták, ROM-kártyák, memóriakazetták, memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, egyéni felhasználói
videojátékok tárolására alkalmas eszközök; vezérlõegységek és
joystick-ek egyéni felhasználói videojátékokhoz; egyéb alkatrészek és tartozékok egyéni felhasználói videojátékokhoz; hordozható programok LCD-kijelzõs hordozható játékkészülékekhez;
elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROMprogramok, ROM-kazetták, ROM-kártyák, memóriakazetták,
memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, programok tárolására való eszközök hordozható, LCD-kijelzõs hordozható játékkészülékekhez; számítógépek; elektronikus áramkörök,
optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROM-programok, ROM-kazetták,
ROM-kártyák memóriakazetták, memóriakártyák, CD-ROM-ok,
DVD-ROM-ok és egyéb, számítógépprogramok tárolására szolgáló eszközök; számítógép programok; egyéb elektronikus gépek, készülékek és ezek alkatrészei; (üres) elektronikus áramkörök, (üres) mágneslemezek, (üres) optikai mágneslemezek, (üres)
mágnesszalagok, (üres) mágneskártyák, (üres) ROM-programkazetták, (üres) ROM-kazetták, (üres) ROM-kártyák, (üres) mamóriakazetták, (üres) memóriakártyák, (üres) CD-ROM-ok, (üres)
DVD-ROM-ok és egyéb üres, tárolásra szolgáló eszközök; laboratóriumi készülékek és mûszerek; lépésszámlálók; egyéb mérõés tesztberendezések- és mûszerek; energiaelosztó- és szabályozó
berendezések és készülékek; elemek és akkumulátorok; elektromos és mágneses mérõ- és ellenõrzõ berendezések; elektromos
vezetékek és kábelek; fotóberendezések- és készülékek; mozi berendezések és készülékek; optikai készülékek és eszközök; szemüvegek; életmentõ készülékek és felszerelések; mobiltelefonok;
mobiltelefon pántok; egyéb mobiltelefon alkatrészek és tartozékok; egyéb távközlõ berendezések és készülékek; felvételt tartalmazó kompaktlemezek; egyéb hanglemezek; elektronikus áramkörök és CD-ROM-on rögzített automatikusan mûködõ programok elektronikus hangszerekhez; metronómok; pénzérmével mûködõ automaták; sportszimulátorok; szimulátorok jármûvezetés
tanulásához; forgó átalakítók; fázisátalakítók; elektromos vasalók; elektromos hajcsavarók; elektromos szirénák; jármûelakadást jelzõ háromszögek; világító illetve mechanikus útjelzõk; tûzjelzõk; gázjelzõk; védõkesztyûk; tûzoltókészülékek; tûzcsapok;
tûzvédelmi öntözõberendezések; lopásgátlók; védõsisakok; tûzvédelmi ruházat; porálarcok; gázálarcok; mágneskábelek; szivargyújtók; ellenállás huzalok; elektródok; hegesztõ maszkok; exponált filmek; exponált diafilmek; diakeretek; felvételt tartalmazó
videolemezek és videoszalagok; elektronikus kiadványok; üzemanyagtöltõ állomások berendezései; elárusító automaták; érmével
mûködõ beléptetõ kapuk gépkocsiparkolókhoz; pénztárgépek;
pénzszámoló- és válogató gépek; fénymásoló berendezések; kézi
mûködtetésû számológépek; rajzgépek és tervezõgépek- és készülékek; idõ- és dátumbélyegzõ gépek; idõregiszter készülékek;
lyukkártyás irodai berendezések; szavazógépek; számlázógépek;
postai bélyegzõgépek; súlyokkal nehezített övek búvármerüléshez; búvárruhák; védõsisakok sportoláshoz; levegõtartályok búvárkodáshoz; úszódeszkák; búvárkészülékek és berendezések
(nem sport célokra); szabályozó csatlakozó egységek búvárkodáshoz; elektromos ívhegesztõ gépek; fémvágó berendezések (ív,
gáz illetve plazma); elektromos ajtónyitók; füldugók.
16 Folyóiratok; egyéb nyomdatermékek; papírszalagok; papírzászlók; poggyászcímkék; lottószelvények (nem játék); festmé-
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nyek és kalligráfiák; fényképek; fényképészeti állványok; irodaszerek és iskolaszerek (bútorok kivételével); csiríz és egyéb ragasztóanyagok irodai és háztartási célokra; elektromos ceruzafaragók.
28 Hordozható LCD-kijelzõs játékok; váltakozó áramú adapterek hordozható, LCD-kijelzõs játékokhoz; hordozható, LCD-kijelzõs játékokhoz való alkatrészek és tartozékok; játékkártyák;
kártyajátékok és ezek tartozékai; egyéb játékszerek; kártyajátékok és ezek tartozékai; játékgépek és játékkészülékek; játékgépek
és egyéb készülékek vidámparkokba (kivéve játéktermi videojátékgépek); babák; Go játékok; japán sakkjáték (Shogi játék); japán kártyajáték (Utagaruta); kockajáték; japán kockajáték (Sugoroku); kockajátékhoz való poharak; „diamond„ játék; sakkjátékok; dámajátékok (dámajáték készletek); bûvészjátékok; dominók; japán játékkártya (Hanafuda); mahjong játék; biliárd felszerelés; játékok háziállatok számára; sportfelszerelések; síléc viasz;
horgászbotok; cserebere kártyák.
41 Online (számítógép hálózatról mûködõ) játékok; Internetes
játékok; játékszolgáltatás felhasználói videojáték készülékek
kommunikációján keresztül; hordozható, játékszolgáltatás LCDkijelzõs játékok kommunkiációján keresztül; játékszolgáltatás játéktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; felhasználói videojátékokhoz (nem letölthetõ) programok szolgáltatása vezeték nélküli kommunikáción keresztül; hordozható játékkészülékekhez (letölthetõ) programok szolgáltatása vezeték nélküli
kommunikáción keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgáltatása játéktermi videojáték gépekhez vezeték nélküli kommunikáción keresztül; (nem letölthetõ) számítógép programok szolgáltatása vezeték nélküli kommunikáción keresztül; szórakozás; szórakoztatás; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás; kikapcsolódásra vonatkozó tájékoztatás; szórakoztatói szolgáltatások; játékszolgáltatások; szerencsejáték; játéktermek szolgáltatásai; (nem
letölthetõ) hang- és képszolgáltatás felhasználói videojátékkészülékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) hang- és képszolgáltatás hordozható, LCD-kijelzõs játékkészülékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) hang- és képszolgáltatás játéktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgáltatása felhasználói videojátékkészülékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok
szolgáltatása hordozható, LCD-kijelzõs játékkészülékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgáltatása játéktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; videojátékkal kapcsolatos események szervezése, menedzselése illetve
lebonyolítása; videojáték szoftverek bérbeadása; szoftver bérbeadása hordozható játékgépekhez; lottójáték üzemeltetése; digitális képekkel kapcsolatos szolgáltatások; szinkronizálás; videoszalagok vágása/szerkesztése; akadémiák (oktatás); kollégiumok; levelezõ tanfolyamok; oktatással kapcsolatos tájékoztatás; oktatással kapcsolatos ellenõrzés; oktatási szolgáltatások; testnevelés;
képzési szolgáltatások; óvodák; sportoktatás; gyakorlati képzés
(bemutató órák); vallásos nevelés; tanítás; magántanári oktatás;
kollokviumok megszervezése és lebonyolítása; konferenciák
megszervezése és lebonyolítása; kongresszusok megszervezése
és lebonyolítása; szemináriumok megszervezése és lebonyolítása; szimpoziumok megszervezése és lebonyolítása; mûhelygyakorlatok megszervezése és lebonyolítása; (szórakoztatással, illetve oktatással kapcsolatos) klubok szolgáltatásai; (iskolai, illetve
szórakoztató) vetélkedõk megszervezése; kulturális illetve okatási célú kiállítások megszervezése; állatok kiképzése; állatkertek;
(nem letölthetõ) online elektronikus kiadványok megjelentetése;
könyvtárbusz szolgáltatások; mozgókönyvtár szolgáltatások;
elektronikus kiadványszerkesztés; könyvkiadás; elektronikus
könyvek és folyóiratok online megjelentetése; szövegek megjelentetése (kivéve reklámszövegek); bemutatók megszervezése
(impresszárió szolgáltatás); filmkészítés; filmek feliratozása; videofilmek készítése; forgatókönyvírás; cirkuszok; zenekarok
szolgáltatásai; élõ elõadások bemutatása; show mûsorok készítése; színházi produkciók; rádió- és televízió mûsorok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zeneszerzés; mûvészeti modellezés; sportversenyek megszervezése; szépségversenyek lebonyolítása; nyári táborok szolgáltatásai (szórakoztatás);

bálok megszervezése; (szórakoztató) összejövetelek megtervezése; sporttáborok szolgáltatásai; mozifilm stúdiók; hangstúdiók
szolgálatásai; egészségklubok szolgáltatása; golfozási lehetõségek biztosítása; sport lehetõségek biztosítása; stadionok bérbeadása; teniszpályák bérbeadása; sportesemények ütemezése; kikapcsolódási lehetõségek biztosítása; vidámparkok; diszkóklubok; éjszakai klubok; kaszinók szolgáltatásai (szerencsejáték);
karaoke szolgáltatások; hangversenytermek; filmvetítések; filmszínházak; múzeumok (bemutatók), kiállítások); helyfoglalás
show mûsorokra; mozifilm kölcsönzés; világító berendezések
bérbeadása színházak illetve televízióstúdiók számára; mozgófilmek kölcsönzése; filmvetítõk és azok tartozékainak bérbeadása;
könnyûbúvár felszerelés bérbeadása; sportfelszerelések bérbeadása (jármûvek kivételével); audio berendezések bérbeadása;
digitális kamerák bérbeadása; rádió- és televíziókészülékek bérbeadása; videokamerák bérbeadása; videomagnók bérbeadása;
könyvtárak könyvkölcsönzõ szolgáltatásai; hangfelvételek bérbeadása; videoszalagok kölcsönzése; díszletek bérbeadása; színpad bérbeadása; mikrofilmezés; fényképezés; videofelvételek készítése; szakmai tanácsadás (oktatási és gyakorlati képzési szolgáltatások); fotóriportok készítése; jeltolmácsolás; fordítás; hírtudósítói szolgáltatások.
(210) M 06 02033
(220) 2006.06.08.
(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.
(210) M 06 02314
(220) 2006.07.05.
(731) M. & B. Marchi e Brevetti S.r.l., Fabriano (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 7
Mosógépek, mosó-szárító gépek, mosogatógépek, elektromos kávédarálók, elektromos mixerek, elektromos darálók, porszívók, elektromos szõnyegporolók, elektromos polírozógépek,
keringetõszivattyúk termikus-egészségügyi célokra.
9
Elektromos vasalók, elektromos ellenállások, nyomtatott
áramköri lapok, termosztátok, vonalkódolvasók, mágneskártyák,
idõmérõ órák (idõregisztráló eszközök), blokkolóórák, számítógépek, számítógépes szoftver, elektronikus hírdetõtáblák, füstjelzõk diagnosztikai készülékek nem orvosi célokra, elosztótáblák,
kapcsolószekrények, tûzjelzõ készülékek, fluoreszcens ernyõk,
mérõmûszerek, elektromos mérõeszközök, mérõkészülékek, modemek, monitorok, jegyzetfüzet számítógépek, redukálókészülékek, dugós csatlakozók, dugaszolóaljzatok és egyéb elektromos
csatlakozások, processzorok, elektromos berendezések ipari
munkafolyamatok távirányításához, integrált áramköri kártyák,
távmérõ berendezések, telefonkészülékek, telefonhallgatók és
beszélõk televíziókészülékek, videotelefonok, vízállásjelzõk.
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11 Elektromos kávégépek, szárítógépek mosáshoz, hajszárítók, szellõztetõfedelek, szûrõernyõk, fagyasztók, tûzhelyek (gáz
vagy elektromos), tojásfõzõk, konyhai tûzhelyek, sütõk, mikrohullámú sütõk, fagyasztó- és hûtõgépek, hûtõszekrények, grillek
tûzhely-asztallapok, cumisüveg-melegítõk, pirítók, szabályozó és
biztonsági kellékek gázkészülékekhez, zuhanyfülkék, gázégõk,
melegítõkészülékek, bojlerek, légkondicionáló készülékek, mosogatók, napelemtáblák, hõsugárzó lapok, zuhanytálcák, hõszivattyúk elektromos melegítõkályhák, melegítõ gázkályhák, radiátorok (melegítõk), vízmelegítõk, fürdõkádak.
20 Eltávolítható szõnyegek és takarók lefolyókhoz, illetve mosogatókhoz, fürdõszobai bútorok, konyhai bútorok.
37 7., 9., 11. és 20. áruosztályban említett termékek beszerelése
és javítása.
(210) M 06 02435
(220) 2006.07.17.
(731) HOTEL PAPILLON Vendéglátó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Geri Zoltán, Geri Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) HOTEL PAPILLON
(511) 43 Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; panziók; szállásügynökségek; szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.
(210) M 06 02436
(220) 2006.07.17.
(731) BAI HE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 02623
(220) 2006.07.28.
(731) Retail Royalty Company (Nevada államban bejegyzett cég),
Las Vegas, Nevada (US)
(300) 78/803,194
2006.01.31. US
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Borotválkozás utáni arcvizek, nem gyógyászati ajakbalzsamok, fürdõolajok, fürdõporok, nem gyógyászati fürdõsók, pezsgõfürdõ-sók, kozmetikai pakolások, bõrkrémek, testolajok, test
hintõporok, kölnik, parfümök, piperevizek, kozmetikai ceruzák,
kézkrémek szemkrémek, éjszakai krémek, borotválkozó krémek,
bõrtisztító krémek, bõrkrémek, dezodoráló szappanok, dezodorok személyes használatra, izzadásgátlók, dezodorok és izzadásgátlók kombinációi, dörzspapírok, illóolajok személyes használatra, szemkozmetikai szerek, szemfesték lemosók, szemceruzák,
szemhéjfestékek, szemöldökceruzák, szemkihúzók, arcpúderek,
arcradírok, alapozók, fürdõgélek, borotválkozó gélek, gélek zuhanyzáshoz, szájfények, szájfestékek, hajápolók, hajzselék, hajöblítõszerek, hajlakkok bõrápolók, arcápolók, testápolók, kozmetikai szerek, arckészítõ szerek, szempillafestékek, masszázs olajok, bõrhidratálók, körömlakkok, körömfények, rúzsok, illatszeres zacskók, hajsamponok, borotválkozó balzsamok, borotválkozó szerek, bõrlemosó szerek bõrszappanok, bõr színezõk, folyékony szappanok kézre, arcra és testre, kozmetikai szerek beleértve a kompakt szereket.

(511) 25 Ing, blúz, pizsama, hálóing, köpeny, esõkabát, kabát, télikabát, pulóver, póló, dzseki, farmer, tréningruha, fürdõruha, nadrág,
trikó, fehérnemû, zokni, harisnya, melltartó, alsónadrág, bugyi,
sál, sapka, bõrcipõ, papucs, szandál, kesztyû, cipõ sportcipõ,
szoknya.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02438
(220) 2006.07.17.
TIME-X JEANS Kft., Budapest (HU)
Paksi Gabriella, Budapest

NEVARAN
25

Ruházat, cipõ, kalapáru.

(210) M 06 02615
(220) 1998.05.28.
(731) SER Systeme AG, Neustadt/Wied (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Takács Zoltán, Budapest
(541) SER
(511) 9
Számítógépszoftverek, beleértve elektronikus adatfeldolgozó programok és adatbázisok; adatfeldolgozó programokat és
adatbázisokat tartalmazó olvasható adathordozó berendezések.
16 Felhasználói kézikönyvek számítógépes szoftverekhez, valamint számítógép szoftver dokumentációk.
42 Számítógépes szoftverek, így elektronikus adatfeldolgozó
programok és adatbázisok készítése és karbantartása (tökéletesítése és korszerûsítése); az elektronikus adatfeldolgozás területén
végzett mûszaki szaktanácsadás, szakvélemény és egyéb mûszaki
szolgáltatások biztosítása.
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18 Atlétikai táskák, mindenféle célú atlétikai táskák, mindenféle célú sporttáskák, hátitáskák, hordószerû táskák, strandtáskák,
táskák könyvek számára, retikülök, katonai vászonzsákok, tornaszertáskák, bõr bevásárló táskák, válltáskák, bevásárló szatyrok
útitáskák, bankótárcák, aktatáskák, névjegytartók, telefonkártya
tartók, hitelkártyatartók, irattáskák, dokumentumtáskák, kulcstartók, úti neszeszerek, útlevéltokok, útlevéltárcák, útlevéltartók,
hitelkártyatokok, üresen árusított kozmetikumtáskák üresen árusított toeletteszköz táskák, üresen árusított szépítõszertáskák, váltópénz erszények, marok erszények, pénzérmetárcák, húzózsinóros tasakok, övtáskák, kézitáskák, bõrbõl lévõ kulcstartó övzsebek, hátra akasztható táskák, poggyász poggyászcímkék, zsebnoteszek, levéltárcaszerû irattartók, erszények, hátitáskák, iskolatáskák, kofferek és tárcák.
25 Ruházat és kiegészítõk, különösen blézerek, mellények,
szvetterek, garbónyakú szvetterek, melegítõ kabátok, szoknyák,
szoknyasortok (szoknyák és sortok kombinációi), nadrágok, farmerek, sortok, ingek, trikók, sportingek, pulóverek, overallok,
blúzok melles rövidnadrágok, pólók, rögbi-trikók, pántos felsõk,
pántos topok, melegítõk, melegítõ alsók és gyapjúruházat; fûrdõruhák, strandleplek; hálóruhák; pizsamák; pongyolák; alsónemûk, különösen melltartók, bugyik, bokszer alsók, kagylós melltartók és alsóingek; utcai ruházat különösen dzsekik, mellények,
párkák, kabátok, duplasoros gombolású felöltõk, sínadrágok és sídzsekik, három az egyben típusú kabátok, snowboard nadrágok és
dzsekik, anorákok, kesztyûk, fülvédõk, sálak és ujjatlan/egyujjas
kesztyûk; nyakkendõk; övek; lábbelik, különösen zoknik, cipõk,
papucsok, bõrcsizmák, gumicsizmák, talpbetétek, szandálok,
strandpapucsok, edzõcipõk, papucscipõk és harisnyák; atlétikai
lábbelik, különösen atlétikai cipõk, túra- és hegymászó cipõk és
csizmák, vászoncipõk, görkorcsolyák, fejfedõk, különösen kalapok, csuklyák, sapkák, baseball sapkák, szemellenzõk, napellenzõk, fejpántok, fejkendõk, fej és csuklópántok, fejsálak és svájci
sapkák.
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(210) M 06 02626
(220) 2006.07.28.
(731) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) RELISTOR
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gyógyszer az
ópium mellékhatásainak megváltoztatására és kezelésére.
(210) M 06 02627
(220) 2006.07.28.
(731) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MYNTEXIA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gyógyszer az
ópium mellékhatásainak megváltoztatására és kezelésére.
(210) M 06 02629
(220) 2006.07.28.
(731) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) EXPRESIA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gyógyszer az
ópium mellékhatásainak megváltoztatására és kezelésére.

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(210) M 06 02325
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 03311
(220) 2006.10.06.
(731) Sajtós Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kõrösi Tibor, Kõrösi és Lõrincz Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 02121
(220) 2006.06.16.
(731) PDAMánia Kft., Budapest (HU)
(541) PDAMánia
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekbõl;
eladási propaganda (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése;
hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba
való szerkeztése.
38 Távközlés, elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; közlések üvegszálas
hálózatok útján.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, digitális képfelvételezés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online
kiadása; fényképészet.

(210) M 06 02254
(220) 2006.06.29.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(546)

(511) 30

szerek, szennyezéseltávolító szerek, zsíreltávolító szerek; készítmények lefolyóvezetékek és mosogatók dugulásmentesítésére;
készítmények vízkõlerakódás, rozsda- és zsírfoltképzõdés megelõzésére; mosószer adalékok; a felsorolt áruk fertõtlenítõ adalékkal vagy anélkül.

(220) 2006.07.06.

(210) M 06 02295
(220) 2006.07.04.
(731) Pannon Aqua 95 Zrt., Csány (HU)
(740) dr. Szekrényes Gabriella ügyvéd, Hatvani 1. sz. Ügyvédi Iroda,
Hatvan
(546)

(511) 5

Tapaszok.

(210) M 06 02373
(220) 2006.07.12.
(731) Reckitt Benckiser N.V. (a Holland Királyságban bejegyzett cég),
Hoofddorp (NL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) CILLIT LIME & RUST PROTECT
(511) 3
Fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; mosószerek; szappanok; mész- és vízkõoldó szerek
háztartási használatra; vízkõeltávolító szerek, rozsdaeltávolító

(511) 32

Víz, ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 06 02639
(220) 2006.07.31.
(731) Gici Tej- Tejtermék Feldolgozó és Értékesítõ Kft., Gic (HU)
(740) dr. Horváth Béla, Dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék
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(546)

(210) M 06 02301
(220) 2006.07.04.
(731) MLADO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Gyöngyös (HU)
(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös
(546)

(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.
(210) M 06 02642
(220) 2006.07.31.
(731) Stahl Judit, Budapest (HU)
(541) KULINÁRIA KIADÓ
(511) 16 Újságok, folyóiratok, szaklapok, albumok, könyvek, fényképek, füzetek, naptárak, prospektusok.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
40 Nyomdai szolgáltatások.
41 Kiadói tevékenység, oktatás.
(210) M 06 02738
(731) FRUZSI Kkt., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(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.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(210) M 06 02541
(220) 2006.07.25.
(731) Sárkány Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Sallay András, Sallay András Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(220) 2006.08.10.

Ruházati cikkek.

(210) M 06 02744
(220) 2006.08.10.
(731) Amiga, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SHUFFLE PIX
(511) 9
Számítógépes játékok kiegészítõi, nevezetesen filmtekercsek, kazetták, lemezek, memóriakészülékes berendezések, botkormányok, programok, szoftver, szalagok, programok elõre felvett játékokra, interaktív multimédiás számítógépes programok,
hardvert és szoftvert magába foglaló virtuális valóságú interaktív
videojátékok.
28 Elektromos játékok játszására szolgáló lábakon álló egységek amelyek eltérõek a televíziós és számítógépesektõl; elektromos játékok játszására használatos asztali egységek amelyek eltérõek a televíziós és számítógépesektõl, elemmel mûködõ számítógépes játékok melyeknek animációs képernyõjük és hangeffektusai vannak.
41 Nevelési szolgáltatások, nevezetesen online ellátás adatbázison keresztüli számítógépes játékokra; számítógépes játékok
számítógépes hálózaton keresztül történõ elérésre.
(210) M 06 02052
(220) 2006.06.09.
(731) Codeland Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, építészeti szoftverek, kiemelten nyílászáró tervezési gyártási és kereskedelmi szoftverrendszerek, hálózatok kapcsolódó
webes szolgáltatásokkal, nyílászáró gyártó és kereskedõ cégek
szoftveres, hálózatos irányítása.

(511) 41

Sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 06 03654
(220) 2006.11.08.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

M 06 03655
(220) 2006.11.08.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

Ziccer – a nyíregyházi kosárlabdázók hírei
16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

M 06 03656
(220) 2006.11.08.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

Ziccer
16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.
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(210) M 06 03658
(220) 2006.11.08.
(731) Zhao Ming, Budapest (HU)
(541) NOVELLE
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 06 03784
(220) 2006.11.17.
(731) Gironde Kft., Terpes (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 06 03660
(220) 2006.11.08.
(731) Qi Ying Kft., Budapest (HU)
(541) S.JERRY
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(511) 3
Háztartás-vegyipari termékek, mint fehérítõkészítmények
és egyéb mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súrolóés csiszolószerek.

M 06 03661
(220) 2006.11.08.
GKI Gazdaságkutató Zrt., Budapest (HU)
Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

ECOMIE
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, különösen adatkutatás számítógép fájlokban (mások számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetési hely
kölcsönzése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás,
sajtófigyelés, szövegfeldolgozás.
38 Távközlés, különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail, üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével, üzenetek küldése, sms, tudakozók,
információs szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, különösen adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, számítógép programok adatainak és egyéb adatok átalakítása, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépprogramok kidolgozása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 06 03663
(220) 2006.11.08.
(731) SANOFI AVENTIS, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MELOXIWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 06 03664
(220) 2006.11.08.
(731) Sealed Air Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Saddle Brook, New Jersey (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) SMARTPAK
(511) 7
Rádiófrekvenciás azonosító (RFAB) nyomtató és kódoló
berendezés.
9
Rádiófrekvenciás azonosító berendezések (RFAB); rádiófrekvenciás azonosító berendezésekhez (RFAB) tartozó címkék,
kártyák és táblák beágyazott mikrochippekkel, integrált áramkörökkel, antennákkal és jeladókkal az adatok felvételére, rögzítésére tárolására, kódolására, aktualizálására és továbbítására; nyomtatók; nyomtató egységek a rádiófrekvenciás azonosító berendezések (RFAB) adatainak olvasására és írására, valamint a kódolt
memóriakártyák és címkék olvasására a rádiófrekvenciás azonosító berendezés (RFAB) komponenseinek felhasználásával; a fent
felsorolt termékek alkalmazásával kapcsolatos számítógépes
szoftverek; a fent felsorolt termékekhez kapcsolódó alkatrészek
és tartozékok.

(210) M 06 02966
(731) Yin Xu Dong, Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.09.05.

(511) 25 Ruházati cikkek, beleértve a csizmákat, a cipõket és a papucsokat is.
35 Ruházati termékekkel, textíliák és textilárukkal való kiskereskedelem.
(210) M 06 02977
(220) 2006.09.06.
(731) Életerõ 21 Humánegészségügyi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Pozsgai István ügyvéd, Zalaegerszeg
(541) Corason Egészségkontroll készülékek
(511) 10 Elemzõ készülékek gyógyászati használatra.
(210) M 06 02991
(220) 2006.09.07.
(731) Papp Sándor László, Miskolc (HU)
(740) dr. Fekete Zoltán ügyvéd, Miskolc
(546)

(511) 44 Fizikai közérzet javító szolgáltatás, sószoba kialakítása,
üzemeltetése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások.
(210) M 06 02993
(220) 2006.09.07.
(731) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU);
Magyar Labdarúgó Liga, Budapest (HU)
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok.
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27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 02996
(220) 2006.09.07.
(731) Human Operator Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 03297
(220) 2006.10.05.
(731) dr. Csikesz Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03299
(220) 2006.10.05.
(731) ELCON Electronic Control Automatizálási és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Niederfiringer Ágnes, Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; testápolási cikkek; hajmosó
szerek; fogkrémek.
(210) M 06 03864
(220) 2006.11.27.
(731) Black Care Kft., Budapest (HU)
(541) AQUA TAN
(511) 21 Kozmetikai eszközök.
(210) M 06 03371
(220) 2006.10.13.
(731) Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)
(541) VIT-A-DAY
(511) 5
Cukrászati gyógytermékek, diétás élelmiszerek gyógyászati
használatra, diétás italok gyógyászati használatra, emésztést elõsegítõ szerek gyógyászati használatra, erõsítõ szerek (gyógyszerek), gyógycukor, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyitalok,
gyógyteák pasztillák gyógyszerészeti használatra, rágógumi gyógyászati használatra, vitaminkészítmények.
(210) M 06 03372
(220) 2006.10.13.
(731) FERTILIA Mezõgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Enying (HU)
(740) dr. Kapinya Veronika, Kapinya Ügyvédi Iroda, Siófok
(541) gramix NPK a célszerû minõség
(511) 1
Ipari, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek;
kertészeti vegyi termékek, a gombaölõ, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölõ szerek kivételével; mezõgazdasági vegyi termékek, kivéve a gombaölõ, a gyomirtó a rovarölõ és parazitaölõ szereket;
mûtrágyák; növények növekedését szabályozó készítmények; talajkondicionáló vegyi termékek.
19 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; kamionos szállítás; szállítási szolgáltatások; áruk csomagolása; áruszállítás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 03378
(220) 2006.10.13.
Lin Ben, Budapest (HU)
dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

ANOLI-BENNY
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, ruhanemû, sportcipõ.

(210) M 06 03379
(220) 2006.10.13.
(731) CASTROL LIMITED, Swindon, Wiltshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) CASTROL POWER 1
(511) 4
Motorkerékpár kenõanyagok.
(511) 9
Ipari mûveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések.
(210) M 06 03300
(220) 2006.10.05.
(731) UCB, Societe Anonyme, Brussel (BE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ZYRTEC-START
(511) 5
Allergia elleni gyógyszerészeti készítmény.
(210) M 06 03389
(220) 2006.10.16.
(731) dr. Gyovai Viola 50%, Kecskemét (HU);
dr. Kalmár Zoltán 40%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 10%, Kecskemét (HU)
(541) BIOLA

(210) M 06 03381
(220) 2006.10.13.
(731) BakeMark Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MÉZES BORZAS
(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 03594
(220) 2006.11.03.
(731) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest
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(541) mindig veled
(511) 9
Telefonállomások (vezeték nélküli-) rádiókészülékek; telefon adókészülékek; rádiótelefon állomások; vevõkészülékek; állomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.
(210) M 06 02997
(220) 2006.09.07.
(731) Salamander Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(591)
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, ezen belül cipõk, lábbelik, papucsok, szandálok, zoknik, harisnyák.
(210) M 06 03247
(220) 2006.10.02.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)
(541) HUNGAROWOOD
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03249
(220) 2006.10.02.
(731) Baunitzer János 34%, Kecskemét (HU);
Börönte Zsolt 33%, Kecskemét (HU);
Gubonyi Nóra 33%, Kecskemét (HU)
(546)

(210) M 06 03833
(220) 2006.09.29.
(731) Danubia Mohács Zrt., Mohács (HU)
(546)

(511) 20 Asztalok; asztalok fémbõl; bútorok; fotelek-karszékek; íróasztalok; karosszékek; padok; székek fémbõl; székek.
35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletrõl; kereskedelmi vagy
reklám célú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; televíziós
reklámozás; árubemutatás; áruminták terjesztése.
(210) M 06 03071
(220) 2006.09.14.
(731) dr. Bábos János, Tata (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) QWELL
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; különösen szállodai szolgáltatások.
(210) M 06 03072
(220) 2006.09.14.
(731) Kozáry József, Zalaegerszeg (HU)
(546)

(511) 3
Kozmetikai cikkek, szappanok; illatszerek, illóolajok, hajmosószerek; fogkrémek, fémkolloid kozmetikai készítmények,
fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek.
(511) 30

Péksütemény, fánk.

(210) M 06 03257
(220) 2006.10.02.
(731) Zott GmbH & Co. KG, Mertingen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) SZÍVECSKE
(511) 29 Tej, tejtermékek, név szerint ivásra szolgáló tej, aludttej, író;
joghurt, gyümölcsjoghurt, csokoládés és kakaós joghurt; alkoholmentes tejes italok (fõként tejet tartalmazó); kefir; tejszín; krémsajt, gyümölcsös és zöldfûszeres krémsajt; alapvetõen tejtartalmú
desszertek, zselatin és/vagy élesztõ sûrítéssel; vaj, olvasztott vaj,
sajtok és sajtkészítmények, tej és tejpor, mindezek élelmiszerként
feldolgozva, dietetikus joghurt nem gyógyászati célokra.
30 Pudingok, ehetõ jég, jégkrém por.
(210) M 06 03258
(220) 2006.10.02.
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 10 Orvosi berendezés, nevezetesen ürülék kezelésére szolgáló
rendszer katéterrel, gyûrûs ballonnal, tasakkal ellátva és ezek részei és tartozékai; önkéntelen bélsárürítést szolgáló rendszer katéterrel ellátva, gyûrûs ballonnal, tasakkal ellátva és ezek részei és
tartozékai.

(210) M 06 03075
(220) 2006.09.14.
(731) Ablon Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti 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.
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.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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 03078
(220) 2006.09.14.
(731) Ablon Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi 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.
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.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 06 03483
(220) 2006.10.25.
(731) Valkó Lilla, Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) VALLY
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 03487
(220) 2006.10.25.
(731) LITERATON Kiadó és Informatikai Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) Giber János, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

(541) LITERATON
(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 áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; különösen hangfelvétel hordozók; televíziós
vevõkészülékkel, videó és DVD-lejátszó készülékkel, videokazetták; videokamera kazetták; oktatási valamint nyelvoktatási célokra szolgáló készülékek, berendezések és felszerelések, digitális fényképkártyák és egyéb képhordozók, diavetítõk, diapozitívok, hangfelvevõ készülékek, DVD (digitális video lemez) és
egyéb lágy és merevlemezes információhordozók, adathordozók,
optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, rajzfilmek, animációs filmek, filmek filmszalagok, szövegszerkesztõgépek, szótárgépek, nyelvoktató gépek; CD-ROM (kompakt) lemezek (audio-video); számítógépes programok; internetrõl letölthetõ, és
azon keresztül terjeszthetõ oktató-, tanuló-, nyelvoktató-, és játékprogramok virtuális kiadványok és virtuális oktatási kiadványok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen oktatás, nyelvoktatás; oktatási tanfolyamok, nyelvtanfolyamok szervezése; virtuális könyvkiadás;
virtuális könyvtár; online elérhetõ elektronikus tanfolyamok, oktatási rendszerek, tanítás, tanulás, oktató, nyelvoktató rendszerek;
gyermekoktatás; nyelviskolai szolgáltatások; iskolai, és audio-vizuális, interaktív oktatás; nyelvoktatás; nyelvstúdiók; könyvek,
oktatási könyvek, nyelvkönyvek szerzése; kiadása; elektronikus
on-line könyvek, kiadványok, oktatási nyelvkönyvek; oktatással,
nyelvoktatással kapcsolatos interneten keresztül letölthetõ szolgáltatások nyújtása, kiadása; tanárok és diákok közötti oktatási
kapcsolatokat támogató rendszer, amely a virtuális osztálytermek
és oktatási klubok, továbbá nyilvános és zártkörû adatbázisok,
könyvtárak és fórumok rendszerébõl, valamint a kép-, hang- és
szöveges tartalmakból felépített, a tartalmak közötti navigációs
lehetõséget és tudás-ellenõrzõ teszteket tartalmazó, az internetes
hálózaton, és más elektronikus hordozók útján terjeszthetõ interaktív, multimédiás oktatási kiadványok és más oktatási anyagok
elõállítását és terjesztését támogató eszközökbõl áll; E-learning
alkalmazások; interneten letölthetõ oktatási anyagok, ismeretek
alkalmazása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása,
letöltése; virtuális kiadványok, számítógépes és letölthetõ oktató,
nyelvoktató programok alkalmazása; oktató rendszerek; oktatási-, nyelvoktatási anyag filmen audio- és videokazettán, CD-n,
DVD-n, interneten, és más elektronikus hordozón vagy úton
történõ megalkotása; vagy oktatási, nevelési célzatú tevékenységekben való felhasználása.
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; különösen számítógépes rendszerek
tervezése, számítógépprogramok kidolgozása, sokszorosítása,
számítógépprogramok kölcsönzése, interneten való letöltése, letöltésre való felkínálása, számítógép szoftver fenntartása, weboldalak alkotása és fenntartása; interneten, weben letölthetõ és azon
keresztül terjeszthetõ számítógépprogramok megalkotása, kölcsönzése.
(210) M 06 03489
(220) 2006.10.25.
(731) Hoang Van Cuong, Budapest (HU)
(541) NSJ
(511) 25 Ruházati cikkek.
(210) M 06 03490
(220) 2006.10.25.
(731) CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION,
Beijing (CN)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
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(546)

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

(511) 1
Vegyi adalékanyagok, motorüzemanyagokhoz; detergens
adalékok benzinhez (gazolinhoz); fagyálló anyagok; motorok dekarbonizációjára szolgáló vegyi termékek; olajok leválasztására
szolgáló termékek; üzemanyag-megtakarító készítmények; fékfolyadékok; olajtisztító szerek; szervokormány-folyadékok; folyadékok sebességváltómûbe; hûtõanyagok jármûmotorokhoz;
folyadékok hidraulikus hálózatokhoz; víztisztító vegyi termékek;
ablaküveg elhomályosodása elleni termékek; ablaküveg elhomályosodását megelõzõ termékek.
2
Tinktúrák; porfestékek; nyomdafesték; színezékek; korróziógátló készítmények; korróziógátló szalagok; fakonzerváló termékek; rozsda elleni zsírok; fakonzerválásra szolgáló olajok;
rozsda elleni olajok; fémvédõ szerek; fémek elhomályosodása
elleni készítmények; kolofónium (gyanta).
4
Ipari olaj; ipari zsír; kõolaj (nyers vagy finomított); könnyûbenzin; olajok bõr konzerválására; vágóolajok; folyadékok; motorolaj; zsír fegyverekhez; zsír szíjakhoz; kenõolaj; kenõzsír; kenõanyagok; üzemanyag; ipari viasz; gyertyák; portalanító termékek; olajok szövetekhez.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 03386
(220) 2006.10.16.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

ZÖLDSÉGVARÁZS
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsleves, erõleves; húslevesekhez (táptalajhoz) készítmények; húslé, mártás, szaft; leveskészítmények; levesek;
zöldséglevek fõzéshez; zöldségleves készítmények; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; keményítõtartalmú termékek étkezéshez, liszttartalmú
ételek; húspuhító szerek háztartási használatra; só, mustár; ecet,
fûszerek, ízesítõk, fûszerkeverékek, fûszeres mártások, szószok
(ízesítõszerek, fûszeres mártások); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; 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.

(210) M 06 03392
(731) Salamon Kft., Újfehértó (HU)
(546)

(220) 2006.10.16.

M 06 03491
(220) 2006.10.25.
TELETÁL Plusz Bt., Dunakeszi (HU)
dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

TELETÁL MAGAZIN
16

Folyóiratok, magazinok, újságok.
(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.

M 06 03492
(220) 2006.10.25.
TELETÁL Plusz Bt., Dunakeszi (HU)
dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

TELETÁL ÉTELFUTÁR MAGAZIN
16

Folyóiratok, magazinok, újságok.

(210) M 06 03493
(220) 2006.10.25.
(731) Obshchestvo s organichennoy otvetstvennostyu „Mezon Griz”,
Kazan, Republic of Tatarstan (RU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 06 03393
(220) 2006.10.16.
(731) GARE Kft., Budapest (HU)
(541) HIGHLANDER
(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok; tengelykapcsolók és
erõátviteli eszközök; nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó és szúrófegyverek; borotvák.
(210) M 06 03398
(220) 2006.10.16.
(731) Tag-It Pacific, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
cég), Woodland Hills, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) TALON
(511) 26 Cipzárak, villámzárak, patentok, kapcsok, akasztók, hurkok
és gombok; ruhán alkalmazott szalagok és zsinórok, hímzések és
csipkék; gombostûk és varrótûk; a ruha megerõsítésére szolgáló
merevítõk és vászonból készült szalagok.
(210) M 06 03399
(220) 2006.10.16.
(731) Kovács László, Kecel (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 33

Vodka.
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(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták; trágyák; vegyi tûzoltószerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi
anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok; aktív szén, alumínium-timsó, anyagok sör tartósítására, sör derítésére és tartósítására szolgáló termékek, bentonit, derítõföld, benzoesav, bórax, borászati baktériumölõ szerek (vegyi termékek a borgyártás során való fölhasználásra), borderítõ szerek, borkõsav,
derítõ szerek, derítõ készítmények, borszesz, mustderítõ termékek, növények növekedését szabályozó szerek, színtelenítõ szerek ipari használatra, szûrõkészítmények italgyártáshoz enzimkészítmények ipari használatra, emzimek ipari használatra, ferrocianidok, glicerin ipari használatra, gumiarábikum ipari használatra, citromsav ipari felhasználásra, csersav, tannin, galluszcsersav,
vegyi termékek bõr felújítására, hajtógázok aeroszolokhoz, zselatin ipari használatra, ipari vegyi termékek, kalcium sói, kálium,
nátrium, nátriumsók (vegyi termékek), kén, kénessav, timsó,
kovaföld, mesterséges édesítõszerek (vegyi termékek), kazánkõ-lerakódást gátló szerek, vegyi termékek élelmiszerek konzerválására, vízlágyító készítmények.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
élelmiszer-színezékek, italszínezékek, karamell (élelmiszerszínezék), sörszínezékek, malátaszínezékek, likõrszínezékek, korom, mint porfesték és színezék, porfestékek, színezékek, színezõanyagok, fapácok, festékek, tinták bõrökhöz.
(210) M 06 03400
(220) 2006.10.16.
(731) PETVITAL Állategészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Érd (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) KUTYABAJ & MACSKAJAJ
(511) 44 Állatgyógyászati szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; kórházi szolgáltatások; természetgyógyászati szolgáltatások; állatfogászat; plasztikai sebészet állatok
részére; állatok ápolása; beteg állatok ápolási szolgáltatása; klinikák; szanatóriumok; fizi(k)oterápia; pszichológusi szolgáltatások; állatkozmetika; állatmasszázs; higiéniai és szépségápolási
szolgáltatások állatok részére; laboratóriumi megtermékenyítési
szolgáltatások; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások;
gyógyszerészeti tanácsadás; egészségügyi berendezések kölcsönzése.

38 Távközlés, különösképpen televíziós mûsorszórás, üzenetek és képek továbbítása.
41 Filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése;
hangstúdiók; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; showmûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatások); szinkronizálások; díszletek kölcsönzése; videofilm
gyártások, valamint szórakoztatás.
(210) M 06 03134
(220) 2006.09.19.
(731) Cyberland Design Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság, Sárisáp (HU)
(740) dr. Varga D. Péter, Varga Ügyvédi Iroda, Kecskemét
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 03139
(220) 2006.09.19.
(731) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) LUMINIZER
(511) 21 Fogkefék és fogkefetartozékok, nevezetesen fehérítõcsík.
(210) M 06 03127
(220) 2006.09.19.
(731) Szent László Borlovagrend, Gyõr (HU)
(740) dr. Kovács Kálmán ügyvéd, Gyõr
(546)

(210) M 06 03855
(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) SCAB HERMAL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, gyógyhatású
készítmények.
(210) M 06 03133
(220) 2006.09.19.
(731) Korda Filmstúdió Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser
és Szolgáltató Kft., Budapest
(546)

(511) 35

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 06 03130
(220) 2006.09.19.
(731) TV Products Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)
(546)

Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

(511) 28 Sport-, torna-, testnevelési- és játékszerek, játékok; eszközök, berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek lazításához; beleértve a kéz- és más testrész izomerejének ellenállásával mûködõ tornaszalagokat, öveket, minden sport- és tornafel-
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szerelés, testnevelési és sportcikk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tájékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékoztatás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szolgáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megrendelési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és számítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányítása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások fogadását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes
adatbázis segítségével; eladásösztönzés és hirdetések tervezése;
üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgáltatások, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számítógépes és média hálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításával kapcsolatos adminisztráció.
(210) M 06 03218
(220) 2006.08.24.
(731) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, know-how szolgáltatás,
szakmai konzultáció üzleti ügyekben.
37 Javítási és szerelési szolgáltatások, gépkocsik karbantarása
és javítása, jármûjavító mûhelyek, jármûmosás.
41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, mûszaki szakértõi tevékenység, minõség ellenõrzés, szakvélemény, szakértelem (know-how) adása.
(210) M 06 03219
(220) 2006.08.24.
(731) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)
(546)

40 Anyagmegmunkálás, gépkocsi motorok kezelése, polírozás, csiszolás, festés.
41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.
(210) M 06 03220
(220) 2006.08.24.
(731) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)
(541) WELLMANAGER
(511) 9
Számítógépes programok.
16 Számítógépes kézikönyvek, nyomtatott publikációk, prospektusok, brosúrák, vékony fûzött könyvek.
35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, know-how szolgáltatás,
szakmai konzultáció üzleti ügyekben.
37 Javítási és szerelési szolgáltatások, gépkocsik karbantartása
és javítása, jármûjavító mûhelyek, jármûmosás.
38 Távközlés, elektronikus levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz.
41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, mûszaki szakértõi tevékenység, minõség ellenõrzés, szakvélemény, szakértelem (know-how) adása.
(210) M 06 03221
(220) 2006.08.24.
(731) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)
(541) AUTOMATRIX
(511) 35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, know-how szolgáltatás,
szakmai konzultáció üzleti ügyekben.
37 Javítási és szerelési szolgáltatások, gépkocsik karbantartása
és javítása, jármûjavító mûhelyek, jármûmosás.
38 Távközlés, elektronikus levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, raktározás, tárolás, szállítmányozás, jármûkölcsönzés, mentési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás, gépkocsi motorok kezelése, polírozás, csiszolás, festés.
41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, mûszaki szakértõi tevékenység, minõségellenõrzés,
szakvélemény, szakértelem (know-how) adása.
(210) M 06 03222
(220) 2006.08.24.
(731) AUTOWELL SPARE PARTS Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Tisztító, fényesítõ, súroló és csiszolószerek; autokozmetikai
cikkek.
4
Szintetikus és ásványi motorolajak, ipari olajak, kenõanyagok, kenõzsírok, kenõolajak.
12 Gépjármûvek cserealkatrészei.
35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, know-how szolgáltatás,
szakmai konzultáció üzleti ügyekben.
37 Javítási és szerelési szolgáltatások, gépkocsik karbantarása
és javítása, jármûjavító mûhelyek, jármûmosás.
38 Távközlés, elektronikus levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, raktározás, tárolás, szállítmányozás, jármûkölcsönzés, mentési szolgáltatások.

(511) 12 Gépjármûvek cserealkatrészei.
35 Reklámozás, piackutatás, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, know-how szolgáltatás,
szakmai konzultáció üzleti ügyekben.
36 Pénzügyi ügyletek, biztosítási tanácsadás, finanszírozási
szolgáltatás, leasing, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi információk
nyújtása.
37 Javítási és szerelési szolgáltatások, gépkocsik karbantartása
és javítása, jármûjavító mûhelyek, jármûmosás.
38 Távközlés, elektronikus levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz.
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38 Elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; mobil (celluláris) telefon összeköttetés; számítógép
terminálok közötti összeköttetések; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
42 Számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramozás.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, raktározás, tárolás, szállítmányozás, jármûkölcsönzés, mentési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás, gépkocsi motorok kezelése, polírozás, csiszolás, festés.
41 Nevelés, szakmai képzés, technikai oktatás, konferenciák,
szemináriumok szervezése, vezetése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, mûszaki szakértõi tevékenység, minõségellenõrzés,
szakvélemény, szakértelem (know-how) adása.
(210) M 06 03273
(220) 2006.10.03.
(731) PROPHARMATECH Egészségügyi és Mûszaki
Kutató-fejlesztõ Kft., Eger (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(546)

(210) M 06 03345
(220) 2006.10.11.
(731) Széchenyi Mihály, Wien (AT)
(541) Széchenyi Bál
(511) 41 Bálok szervezése, kulturális és karitatív tevékenység szervezése, fogadások tervezése (szórakoztatás).
(210) M 06 03346
(220) 2006.10.11.
(731) Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
(541) Kamra Java
(511) 29 Húsok, húskészítmények, étkezési olajok és zsírok.

(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).
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; kozmetikai kutatás; ipari
elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és
szoftvertervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások

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

(210) M 06 03331
(220) 2006.10.10.
(731) PEN-R Bt., Budakeszi (HU)
(740) dr. Nemes Ákos, Fehér, Nemes Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

M 06 03349
(220) 2006.10.11.
Szarka Tamás, Galanta (SK)
dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 06 03350
(220) 2006.10.11.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) MAXFRUIT
(511) 30 Jégkrémek, fagylaltok, fagyasztott édességek, készítmények az említett termékek elõállítására.

(210) M 06 03336
(220) 2006.10.10.
(731) Informatix Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 03504
(731) Li Zong Zhao, Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Számítógép programok (letölthetõ), számítógépprogramok
(rögzített), szoftverek (rögzített).

(511) 25
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(210) M 06 03511
(220) 2006.10.26.
(731) Smart-Sector Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Komáromi Ádám, Komáromi Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16

(210)
(731)
(300)
(740)

Nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek.

M 06 03512
(220) 2006.10.26.
HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o., Zlín (CZ)
438295
2006.06.14. CZ
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 7
Klasszikus és automata mosógépek, mosogatógépek, facsavarógépek, ebbe az osztályba tartozó elektronikus-mechanikus
konyhai berendezések, különösen élelmiszerek feldolgozására
szolgáló gépek, mint háztartási robotgépek, dagasztók és keverõk,
gyúrógépek elektromos kések, szeletelõk és multi-szeletelõk,
elektromos sapperek (gyümölcs vagy zöldség levének elválasztására szolgáló készülékek) és gyümölcsfacsarók, elektromos kávédarálók, húsdarálók, elektromos aprítógépek élelmiszerekhez,
porszívók és szõnyegtisztítók, elektromos konzervnyitók.
8
Hajsütõvasak és tartóshullám-készítõ eszközök, nem elektromos konzervnyitók.
9
Barométerek; hõmérõk; elektromos vasalók, ideértve a gõzölõs vasalókat, mérlegek.
11 Hûtõgépek, fagyasztók és jégkészítõk, elektromos, gáz és
kombinált készülékek fõzéshez, sütéshez, zsiradékban sütéshez,
pirításhoz, különösen konyhai tûzhelyek, elektromos és gázsütõk,
mikrohullámú sütõk, grillezõk, rácsok, kenyérpirítók, elektromos
olajsütõk, serpenyõk és sütõformák, tûzhelyek és fõzõlapok, kályhák szilárd tüzelõanyagokhoz, elektromos kávéfõzõk, eszpresszó
kávéfõzõk, azonnali adagolóeszközök forró vízhez, nagysebességû elektromos vízforralók, ventillációs és légkondicionáló berendezés, eszközök levegõelõkészítésre helyiségekben, mint például
szûrõberendezések, párásítók és párátlanítók, páraelszívó készülékek, elektromos és gáz melegítõ berendezés, ideértve a vízforralókat, radiátorokat gázmelegítõket, elektromos fûtõtesteket, infra
melegítõket és konvektorokat, elektromos és gáz vízmelegítõket,
szûrõk páraelszívókhoz, víz-akkumulátorok, kazánok, hajszárítók.
16 Papírszûrõk porszívókhoz, papír szûrõk kávéfõzõgépekhez.
21 Kis háztartási eszközök és hordozható edények háztartási és
konyhai célokra, kézi darálók, keverõgépek, dagasztók, aprítógépek, serpenyõk, edények, nyeles serpenyõk, vízforralók, eszközök kávéfõzéshez és kávéiváshoz, fõzéshez használt grillezõ tûk
és grillrácsok, elektromos fogkefék.
35 Piackutatás és vizsgálat, üzleti ügyek közvetítése elektronikus berendezések és ezzel kapcsolatos áruk elõállítása, értékesítése és promóciója területén, konzultáció üzleti szervezési kérdésekben, értékesítési hálózatok kialakítása és mûködtetése kereskedelmi kiállítások és vásárok szervezése.

(210)
(731)
(300)
(740)

M 06 03513
(220) 2006.10.26.
HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o., Zlín (CZ)
438294
2006.06.14. CZ
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9
Az ebbe az osztályba tartozó elektromos berendezések és
eszközök; számításos technológiák – adatok gyûjtésére, továbbítására, feldolgozására és tárolására szolgáló eszközök, valamint
ezek kölcsönös kombinációja, PC, notebookok(hordozható számítógépek) monitorok, printerek (nyomtatók), PC perifériák és
kiegészítõk; videó rendszerek; csatlakoztatásra szolgáló kábelek
és hosszabbítók, irodai eszközök – telefon és fax készülékek, másolók, számológépek; mobiltelefonok és kiegészítõk; elemek, akkumulátorok; akkumulátor töltõk, tápforrások (tápegységek);
fényképezõgépek és mozgókép kamerák, digitális fényképezõgépek, ideértve a tároló memóriakártyákat; adathordozó memóriák,
tároló memóriakártyák, rádiók, rádiók ideértve a DAB vevõkészülékeket, rádióállomások – adók, Hi-Fi szetek ideértve a részegységeket – hangszórók, mikrofonok, fejbeszélõk (headsetek),
konverterek, erõsítõk; mikrorendszerek; minirendszerek; rádiós
magnetofonok; TV-szetek, ideértve az antennákat, mûholdakat,
távvezérlõket; hordozható és személyi vevõkészülékeket és lejátszók, elektronikus ébresztõórák; rádió ébresztõórák; autórádiók
és hangszórók; személyi és mobil navigátorok; hangrögzítõk/képrögzítõk – audió kazetták, DVD-hordozók, CD-hordozók; házimozi szetek és házimozi szetek egyéni komponensei; elektronikus játékok; játékkonzolok ideértve az egyéni eszközöket, SAT és
DVB-T vevõkészülékek; DVD-vevõkészülékek, DVD-felvevõk,
MP3-lejátszók; felvevõ eszközök és hang és kép reprodukció;
meterológiai állomások, babafelügyelõk; fordítók; adatbázisok.
18 Bõr és textil táskák, dobozok, és tartók elektronikus készülékek, különösen mobiltelefonok, notebookok(hordozható számítógépek) és fényképezõgépek számára.
35 Marketing, piackutatás és vizsgálat, üzleti ügyek közvetítése elektronikus berendezések és ezzel kapcsolatos áruk elõállítása, értékesítése és promóciója területén, konzultáció üzeleti szervezési kérdésekben, értékesítési hálózatok kialakítása és mûködtetése, kereskedelmi kiállítások és vásárok szervezése.
39 Áruk és termékek csomagolása, csomagküldõ szolgálat,
áruszállítás gépkocsival.
(210) M 06 03514
(220) 2006.10.26.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, 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 elosztóberendezések és szer-
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kezetek 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.
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.
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 szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 03523
(220) 2006.10.26.
(731) VICTOFON Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások.
(210) M 06 03524
(220) 2006.10.26.
(731) Miller Chemical & Fertilizer Corporation, Hannover,
Pennsylvania (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MIST-CONTROL
(511) 1
A mezõgazdaság és kertmûvelés területén alkalmazott, a
permetezés egyenletessége ellenõrzésének megkönnyítésére cseppenként felvitt növekedésserkentõ készítmények vagy sprayk.
(210) M 06 03526
(220) 2006.10.30.
(731) Bioprojekt Kft., Kemestaródfa (HU)
(541) TRIFENDER
(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 03518
(220) 2006.10.26.
(731) DIÓ ÉTTEREM Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 03537
(220) 2006.10.30.
(731) Porphyr-Dolomit AG, Mauren (CH)
(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; bár (szolgáltatások); gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;
kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; vendéglátóipar.

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 06 03520
(220) 2006.10.26.
(731) INVESTMENT Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 03539
(220) 2006.10.30.
(731) Interface Heuga Kft., Budapest (HU)
(541) INTERFACE HEUGA
(511) 27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

(511) 28

(210) M 06 03544
(220) 2006.10.27.
(731) BHB Bábolna Kft., Bábolna (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

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

Játékok, játákszerek.

M 06 03522
(220) 2006.10.26.
Jakab István, Fót (HU)
dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

Kombuflavonoid
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
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(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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 és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 06 03552
(220) 2006.10.30.
(731) ÉVA VILÁG KERESKEDÕ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.

(210) M 06 03553
(220) 2006.10.30.
(731) GTS-DATANET Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Üveges Enikõ, Budaörs
(546)

(210) M 06 03545
(220) 2006.10.27.
(731) BHB Bábolna Kft., Bábolna (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 38

Távközlés.

(210) M 06 03554
(220) 2006.10.30.
(731) GTS-DATANET Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Üveges Enikõ, Budaörs
(546)
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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 és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(511) 38

(210) M 06 03688
(220) 2006.11.13.
(731) Nguyen Thanh Tung, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(210) M 06 03546
(220) 2006.10.30.
(731) HAFE Engineering Kft., Budapest (HU)
(546)

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

(511) 6
Nyers és félig megmunkált nem nemesfémek és azok ötvözetei; horgonyok, üllõk, harangok hengerelt és öntött építkezési
anyagok; sínek és vágányzati fémanyagok, láncok (jármûmeghajtó láncok kivételével), nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, zárak; fémcsövek; páncélszekrények és kazetták; acélgolyók, patkók; szegek és csavarok; más fémtermékek (nem nemes
fémbõl), melyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (földi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és transzmissziós szíjak (a földi jármûvek céljára készültek kivételével); nagy mezõgazdasági felszerelések, szerszámok, keltetõgépek.

Távközlés.

Ruházati cikk, cipõk, kalapáruk.

M 06 03691
(220) 2006.11.13.
Gilantrading Kft., Páty (HU)
Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

Gold for You
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok, tojás, étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, cukrászsütemények, fagylaltok, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; gabonakészítmények, péksütemények.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok
állatok számára.

(210) M 06 03692
(220) 2006.11.13.
(731) Gilantrading Kft., Páty (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest
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(546)

(210) M 06 03231
(220) 2006.09.28.
(731) BSX Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Komló (HU)
(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok, tojás, étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, cukrászsütemények, fagylaltok, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; gabonakészítmények, péksütemények.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok
állatok számára.
(210) M 06 03693
(220) 2006.11.13.
(731) Gilantrading Kft., Páty (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest
(546)

(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.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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 03234
(220) 2006.09.29.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok, tojás, étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, cukrászsütemények, fagylaltok, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; gabonakészítmények, péksütemények.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok
állatok számára.
(210) M 06 03695
(220) 2006.11.13.
(731) Lin Yun Feng, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács P. Zoltán, Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) KENBI’S
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül különösen
dzsekik, felsõruházat, ingek, kabátok, melegítõk, nadrágok, pólók, pulóverek, sapkák, sportcipõk, sporttrikók, tornacipõk, zoknik.
(210) M 06 03696
(220) 2006.12.07.
(731) Szeged DVD-Projekt, Újszentiván (HU)
(546)

(511) 41

Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

(210) M 06 03235
(220) 2006.09.29.
(731) Danubia Mohács Zrt., Mohács (HU)
(546)

(511) 20 Asztalok; asztalok fémbõl; bútorok; fotelek-karszékek; íróasztalok; karosszékek; padok; székek fémbõl; székek.
35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletrõl; kereskedelmi vagy
reklám célú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; televíziós
reklámozás; árubemutatás; áruminták terjesztése.
(210) M 06 03237
(220) 2006.09.29.
(731) INFOGROUP 2000 Bt., Sopron (HU)
(546)

(511) 35 Online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós
reklámozás; televíziós reklámozás; reklámozás; kereskedelmi
ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(210) M 06 03238
(220) 2006.09.29.
(731) Weller András, Badacsonytomaj (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(541) SIMONTSITS
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 03277
(220) 2006.10.04.
(731) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

M 06 02974
(220) 2006.09.05.
FLEXUS CONSULTING Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

FLEXUS CONSULTING
35 Ügyiratok, valamint más iratok és papíron vagy informatikai adathordozón lévõ dokumentumok kezelésével, tárolásával és
archiválásával kapcsolatos tanulmányok és szabályzatok készítése, tanácsadás és információs, valamint konzultációs szolgáltatás;
papíron vagy informatikai adathordozón lévõ dokumentumok részére irattárak kialakításával, létesítésével, dokumentumok irattárba rendezésével, irattárak rendezésével, fenntartásával és karbantartásával, továbbá egyéb irattárolási és irrattározási szolgáltatásokkal, és mindezek adminisztrációjával kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatás; információk számítógépes adatbázisokba való rendezésével és szerkesztésével
kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatás; iratok gépi olvasású informatikai adathordozóra rögzítésével
és számítógépes archiválással kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatás; számítógépes nyilvántartások
kezelésével kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs
szolgáltatás; számítógépes termékek menedzselése; valamint
egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatások, amelyek
nem tartoznak más osztályba.
39 Iratok és más dokumentumok papíron lévõ formában
és/vagy informatikai adathordozóra rögzített formában való tárolásával, a tárolt iratok illetve dokumentumok nyilvántartásával és
a tárolt anyagokból adatszolgáltatással kapcsolatban tanácsadás
és információs valamint konzultációs szolgáltatás; valamint
egyéb archiválással kapcsolatos szolgáltatások, amelyek nem tartoznak más osztályba.
41 Számítógép programok oktatása.
42 Számítógépes adatfeldolgozással, adatbank létesítésével,
adatbanki tevékenységgel és egyéb számítógépes adatellátással
valamint adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadás és információs valamint konzultációs szolgáltatások; számítógépprogramok
adatainak és adatoknak az átalakításával valamint számítógépes
adatok helyreállításával kapcsolatos tanácsadási, információs és
konzultációs szolgáltatás; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógépes rendszerelemzés; számítógépek kölcsönzésével
kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatás; számítógépprogramok tervezése; számítógépprogramok korszerûsítésével, számítógépszoftver fenntartással, számítógépprogramok kölcsönzésével kapcsolatos tanácsadási, információs
és konzultációs szolgáltatás; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógéphardverrel és számítógépprogramokkal kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatás; rendszeranalízis; valamint egyéb számítástechnikai szolgáltatások,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 06 03276
(220) 2006.10.04.
(731) Angyalföldi Lakásépítõ, Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bihary Tibor, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Metropolitan
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(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 03278
(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).
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.
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;
bonbonok; cukorkák.
(210) M 06 03280
(220) 2006.10.04.
(731) NA-VA FA Kft., Nyíregyháza (HU)
(541) missy
(511) 20 Asztallapok, asztalok, bútorajtók, bútorok, bútorpolcok, bútorszerelvények (nem fémbõl), faszerkezetek bútorokhoz, fiókok,
iratgyûjtõ polcok (bútorok), íróasztalok (bútorzat), irodabútorok,
írópolcok, kartotékszekrények, kis íróasztalok, szekreterek komódok, fiókos szekrények, könyvespolcok, könyvtartók (bútorzat), munkapadok, munkaasztalok, polcok (bútorok), pultok (asztalok), szekrények.
(210) M 06 03281
(220) 2006.10.04.
(731) Marquard Média Magyarország Kiadó Kft., Budapest (HU)
(541) OLIVA
(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.

M758

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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 szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 03285
(220) 2006.10.04.
(731) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 30 Többféle ízben készült szeletes édességek, szeletes sütemények.
(210) M 06 03430
(220) 2006.10.18.
(731) Ziment Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rönky József ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 37 Fûtõberendezések felszerelése és javítása, csõvezetékek felszerelések felszerelése és karbantartása.
(210) M 06 03434
(220) 2006.11.03.
(731) Promo Power Kft., Szentendre (HU)
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(511) 29

(210) M 06 03436
(220) 2006.10.18.
(731) Pethõ Attila, Isaszeg (HU)
(740) dr. Tóth Balázs, Kilián és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Mozzarella sajtok.

(210) M 06 03286
(220) 2006.10.04.
(731) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 29

(511) 9
Mágneses adathordozók; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek (informatika) memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; optikai adathordozók; száloptikás vezetékek és kábelek;
számítógép billentyûzetek; számítógép memóriák; számítógépek; számítógépperifériák; számítógépprogramok (rögzített).
42 Mûszaki szakértõi tevékenység; mûszaki tervtanulmányok
készítése; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógépes adatok
helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;
számítógépprogramok kidolgozása.

Mozzarella sajtok.

(210) M 06 03287
(220) 2006.10.04.
(731) IWINEX Kft., Sükösd (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(210) M 06 03626
(220) 2006.11.07.
(731) Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Budapest
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(546)

(546)

(511) 38

Távközlés.

(210) M 06 03627
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

(210) M 06 03632
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35
(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03628
(220) 2006.11.07.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03629
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03633
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03634
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03635
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)
(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03630
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03637
(220) 2006.11.07.
(731) Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 03631
(220) 2006.11.07.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám) rendezése; ex-
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port-import ügynökségek; fénymásolással történõ reprodukció;
hirdetés; hirdetõügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kölcsönzés (hirdetõtáblák); kölcsönzése (reklámanyagok); közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések; reklám
(rádiós); reklám (televíziós); reklámanyagok kölcsönzése; reklámújság; szakértõi véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó
szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése
(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó
szolgáltatás.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; bérlés (garázs); bérlés (raktár); bérlés (parkolóhely); bútorszállítás; gépkocsival történõ szállítás; ingóságok költöztetése;
jármûkölcsönzés; kirakodás; kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;
raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,
fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teherszállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek (kivéve szálloda- és panziófoglalást); utaskísérés; utasszállítás.

vek, fényképek, papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok,
anyagok mûvészek részére, ecsetek, nyomdabetûk, klisék.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, hirdetések szervezése
és közvetítése.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
42 Információs anyagok tervezése és kivitelezése, bemutatók
és vásárok bonyolítása, kiállítások szervezése.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 03638
(220) 2006.11.07.
(731) Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

M 06 03469
(220) 2006.10.24.
MAHIR Zrt., Budapest (HU)
dr. Nagy Attila ügyvéd, Budapest

MAHIR
16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek, nyomdaipari
termékek, plakátok, nyomtatványok, újságok, folyóiratok, könyvek, fényképek, papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok
mûvészek részére, nyomdabetûk, klisék.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, hirdetések szervezése
és közvetítése.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
42 Információs anyagok tervezése és kivitelezése, kiállítások,
bemutatók és vásárok bonyolítása, szervezése.

(210) M 06 03471
(220) 2006.10.24.
(731) PRIMAG Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Bartha Sándor, Dr. Bartha Ügyvédi Iroda, Gyõr
(546)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám) rendezése; export-import ügynökségek; fénymásolással történõ reprodukció;
hirdetés; hirdetõügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kölcsönzés (hirdetõtáblák); kölcsönzése (reklámanyagok); közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések; reklám
(rádiós); reklám (televíziós); reklámanyagok kölcsönzése; reklámújság; szakértõi véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó
szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése
(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó
szolgáltatás.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; bérlés (garázs); bérlés (raktár); bérlés (parkolóhely); bútorszállítás; gépkocsival történõ szállítás; ingóságok költöztetése;
jármûkölcsönzés; kirakodás; kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;
raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,
fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teherszállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek (kivéve szálloda- és panziófoglalást); utaskísérés; utasszállítás.

(511) 30 Amerikai palacsinták; amerikai mogyorós cukrászsütemények; aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aromák, az
illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; babliszt; bonbonok (cukorkák); bors;
briós; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips (gabonakészítmény); chow-chow (ízesítõszer); cikória (pótkávé); cukor.
32 Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok;
alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; esszenciák italok
elõállításához; földimogyoró tej(alkoholszegény ital); gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóniás italok; készítmények italok elõállításához; készítmények likõrök elõállításához; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej (ital).

(210) M 06 03468
(220) 2006.10.24.
(731) MAHIR Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Attila ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 06 03473
(220) 2006.10.24.
(731) Hírtõzsde Holding Rt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

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

(511) 16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek, nyomdaipari
termékek, plakátok, nyomtatványok, újságok, folyóiratok, köny-

(210) M 06 03474
(220) 2006.10.24.
(731) Hírtõzsde Holding Rt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, adatgyûjtés ügyletekrõl, információk
adatbázisokba való rendezése, szerkesztése.
(210) M 06 03476
(220) 2006.10.24.
(731) WYETH (Delaware állam törvényei szerint mûködõ cég),
Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) KETOPROPIG
(511) 5
Állatgyógyászati készítmények és anyagok.
(210) M 06 03477
(220) 2006.10.24.
(731) Wyeth Holdings Corporation (Maine állam törvényei szerint
mûködõ cég), Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
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), különösen táplálkozási kiegészítõk.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 03645
(220) 2006.11.07.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) VENLAWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.
(210) M 07 00183
(220) 2007.01.23.
(731) Kis Csaba, Balmazújváros (HU)
(740) dr. Balogh Ádám, Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 25
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Pólók, pulóverek, sapkák.

M 07 00190
(220) 2007.01.23.
Libri Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

Napos Oldalak
16 Folyóiratok, hírlevelek, prospektusok.
35 Rádiós reklámozás, reklámanyagok(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, televíziós reklámozás.
41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, könyvkiadás, okatási tárgyú információk, rádió- és televízióprogramok
készítése.

(210) M 07 00198
(220) 2007.01.23.
(731) DELTAFEST Kft., Szarvas (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

M 06 03479
(220) 2006.10.20.
LightTech Lámpatechnológiai Kft., Dunakeszi (HU)
Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

QUASAR
11

(210) M 06 03644
(220) 2006.11.07.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) FOSIWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.

Fénycsövek és tartozékaik, ezen belül fénycsõgyújtók.

M 06 03480
(220) 2006.10.20.
LightTech Lámpatechnológiai Kft., Dunakeszi (HU)
Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

MEDSUN
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 06 03642
(220) 2006.11.07.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) LANSOWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenység; szórakoztatás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, színházi produkciók, zenekarok szolgáltatásai, elõadómûvészek szolgáltatásai, könyvkiadás.
(210) M 07 00199
(220) 2007.01.23.
(731) DELTAFEST Kft., Szarvas (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 06 03643
(220) 2006.11.07.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ANASTROWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.
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üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
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, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenység; szórakoztatás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, színházi produkciók, zenekarok szolgáltatásai, elõadómûvészek szolgáltatásai, könyvkiadás.
(210) M 07 00201
(220) 2007.01.23.
(731) TOP HOOK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Visegrád (HU)
(740) Simon Mihály, Budapest
(546)

(511) 28

Sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 06 03949
(220) 2006.12.04.
(731) New York Transit, Inc., Hayward, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ROCKET DOG
(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 03950
(220) 2006.12.04.
(731) New York Transit, Inc., Hayward, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek; cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 00252
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és

(210) M 07 00270
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák
azonosító és igazoló kártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó berendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
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, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

M763

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.

(210) M 07 00271
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák
azonosító és igazoló kártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó berendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
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, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00272
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);

37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
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, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00273
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák
azonosító és igazoló kártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó berendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
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37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
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, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00274
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártyaleolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
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, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(210) M 07 00275
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
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(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
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, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00276
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
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tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
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, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00277
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-

vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
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, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00278
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
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, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00279
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
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(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
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, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 07 00280
(220) 2006.12.21.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák
azonosító és igazoló kártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó berendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építés-szervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása rendezvényszolgáltatás; gépkocsi kölcsönzés.
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, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.
(210) M 06 04055
(220) 2006.12.13.
(731) Eurohand Kereskedelmi és Befektetési Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bada János jogtanácsos, Budapest
(546)

(511) 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 04056
(220) 2006.12.13.
(731) Eurohand Kereskedelmi és Befektetési Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bada János jogtanácsos, Budapest
(546)

(511) 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 04059
(220) 2006.12.13.
(731) dr. Rozsos Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda
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(546)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások – különösen orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, plasztikai sebészet
szanatóriumok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 04213
(220) 2006.12.22.
(731) MONA HUNGARY Élelmiszer Gyártó és Forgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kardi Judit, Dr. Kardi Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

M 06 04065
(220) 2007.02.07.
Digit All Team-DAT Bt., Zalaegerszeg (HU)
Németh Viktor, Budapest

GOOMI
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 04066
(731) Divényi Márk, Budapest (HU)
(546)
(511) 16

(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.

(220) 2006.12.13.

Nyomtatott sajtó.

(210) M 06 04067
(220) 2006.12.13.
(731) UNILEVER N. V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) A Szíved szerint
(511) 29 Kolbászfélék, pástétomok és húskrémek; margarin, vaj, fõzõ és sütõzsír, sajt és sajtkészítmények, tehéntúró, tej és tejtermékek, sovány tej, szójatej; tejkészítmények, joghurt, tejföl, túrókrémek és sajtok; tojás; lekvárok, zselék, tojáspor; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonakészítmények, kenyér, kétszersültek; sütemények és
édességek, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõpor; só, mustár;
ecet, szójaöntetek; majonéz; salátaöntetek; ízesítõ öntetek; fûszerek; étkezési jég.
32 Gyümölcsalapú és tejet tartalmazó alkoholmentes italok;
író, joghurt.
(210) M 06 04068
(220) 2006.12.13.
(731) DHK Hátralékkezelõ és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

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

M 06 04214
(220) 2006.12.22.
Malatinszky Csaba, Budapest (HU)
dr. Kisfaludy Péter ügyvéd, Cegléd

PINOT BLEU
33

Bor.

(210) M 06 04217
(220) 2006.12.22.
(731) Paradox Secutiry Systems Bahamas, Freeport (BS)
(740) dr. S. Szabó Péter, Bán, S. Szabó & Partners, Budapest
(546)

(511) 9
Elektromos biztonsági berendezések, ideértve riasztórendszerek vezérlõegysége és billentyûzete; vezeték nélküli biztonsági berendezések vezeték nélküli vezérlõegysége és billentyûzete;
biztonsági rendszer kijelzõ egysége felhasználóbarát LCD-kijelzõvel; kéz nélküli telefonos ébresztõóra; AM/FM rádió; kétirányú
kommunikációra alkalmas hang- és személyhívó berendezések;
otthoni automatizálási rendszer vezérlése; otthoni elektromos
garázsajtó.
(210) M 06 03920
(220) 2006.12.01.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) ARMIXXAM
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra.

(546)

(210) M 07 00044
(731) Fekete László, Csolnok (HU)
(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, tejalapú italok, tejtermékpótlók.
30 Kávé és kávékivonatok; pótkávé és pótkávé kivonatok; cikória és cikória-kivonatok, kávé és cikória alapú keverékek, kávékivonatokból és cikóriából készült keverékek, kakaó és csokoládé
alapú italok, ehetõ jég és tartósított ehetõ jég; porok és esszenciák
ehetõ jégkészítményekhez, azok elkészítéséhez.
(210) M 06 03921
(220) 2006.12.01.
(731) Zsoldosné Potó Krisztina, Budapest (HU)
(541) CSODAVÁR
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 03922
(220) 2006.12.01.
(731) Rácz Kinga, Eger (HU); Rácz Krisztián, Eger (HU)
(541) EGRI KORONA BORHÁZ
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 00045
(220) 2007.01.09.
(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Yenibosna, Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
Higiéniai termékek, nevezetesen a testváladékokkal kapcsolatos higiéniai termékek, beleértve inkontinenciában szenvedõ
betegek és menstruáló nõk által használt termékek, úgymint vatta,
tampon, pelenka, egészségügyi nadrág; helyiségek, berendezések
vagy egyéb helyek szagtalanítására alkalmas termékek, így légfrissítõk és nem emberi testre használatos dezodorok.

(210) M 06 03924
(220) 2006.12.01.
(731) Rácz Kinga, Eger (HU); Rácz Krisztián, Eger (HU)
(546)

(511) 33
43

(220) 2007.01.09.

(210) M 07 00046
(220) 2007.01.09.
(731) S.B.G. & K. Irodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ALGOPARA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.
(210) M 06 04088
(220) 2006.12.15.
(731) Szilberport Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 06 04228
(220) 2004.06.03.
(731) Altana Pharma AG, Konstanz (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) DALEN
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 07 00043
(220) 2007.01.09.
(731) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Weboldalak alkotása és fenntartása.
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(210) M 06 04095
(220) 2006.12.15.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 04099
(220) 2006.12.15.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

(511) 33 Borok, különösen a tokaji eredetimegjelölés területérõl
származó termékek tekintetében.

Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 06 04096
(220) 2006.12.15.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 04100
(731) NYX Kft., Dunakeszi (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2006.12.15.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 00006
(220) 2007.01.03.
(731) Technotrade Informatikai Zrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 33

Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 06 04097
(220) 2006.12.15.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33 Borok, különösen a tokaji eredetmegjelölés területérõl származó termékek tekintetében.
(210) M 06 04098
(220) 2006.12.15.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
CD-ROM(kompakt)-lemezek, egér (informatikai), faxberendezések, fényképezõgépek, fénymásoló gépek, filmkamerák,
hajlékony (floppy) lemezek, hangátviteli készülékek, hangfelvevõ készülékek, hangvisszaadó készülékek, interfészek (informatikai), koaxális kábelek, lemezadagolók (jukeboxok) (informatikai), lemezmeghajtók (számítógépekhez), mágneses adathordozók, memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, mikrofonok,
mikroprocesszorok, monitorok (számítógéphardver), monitorok
(számítógép programok), noteszgépek notebookok, operációs
rendszerek számítógépekhez, processzorok (központi (rögzített)
adatfeldolgozó egységek), számítógép billentyûzetek, számítógép memóriák, számítógépek, számítógép-perifériák, számítógépprogramok (rögzített), szoftverek (rögzített).
(210) M 07 00008
(731) Zimányi Dániel, Igar (HU)
(546)

(511) 33 Borok, különösen a tokaji eredetmegjelölés területérõl származó termékek tekintetében.

(220) 2007.02.12.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 06 04219
(220) 2006.12.22.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) T-Systems KFKI
(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktató berendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; olvasható adathordozó berendezés, nevezetesen mágneses,
elektromos és optikai adathordozós hang, kép és adatok felvételére, elõállítására, továbbítására és feldolgozására; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adatok és információk
összeállítása, rendszerezése és gazdasági elemzése számítógép
adatbázisban; távközlési és adat átviteli berendezések kiskereskedelme; mûsorszórási és továbbítási jogok kereskedelme.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; távközlési berendezések, különösen rádiók és televíziók mûködtetése és kölcsönzése, hírek és információk gyûjtése és elõkészítése; adatok gyûjtése és elõkészítése, nevezetesen
adattovábbítás számítógépes hálózat segítségével, a számítógépes hálózatba való belépés biztosítása.
42 Számítógépes programozás; adatbázisok fejlesztése, alkalmazása és karbantartása; adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások,
nevezetesen képviselet és az adatbázisba belépési idõ lízingelése;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek kölcsönzési szolgáltatása; mûszaki tervek, tanulmányok készítése és tervezési
szolgáltatások a távközlési berendezések vonatkozásában, valamint tervezési szolgáltatások; ipari elemzési és kutatási szolgáltatások; adattovábbítási jogok feldolgozása.
(210) M 06 04220
(220) 2006.12.22.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) T-Systems LNX
(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktató berendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; olvasható adathordozó berendezés, nevezetesen mágneses,
elektromos és optikai adathordozós hang, kép és adatok felvételére, elõállítására, továbbítására és feldolgozására; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adatok és információk
összeállítása, rendszerezése és gazdasági elemzése számítógép
adatbázisban; távközlési és adat átviteli berendezések kiskereskedelme; mûsorszórási és továbbítási jogok kereskedelme.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; távközlési berendezések, különösen rádiók és televíziók mûködtetése és kölcsönzése, hírek és információk gyûjtése és elõkészítése; adatok gyûjtése és elõkészítése, nevezetesen
adattovábbítás számítógépes hálózat segítségével, a számítógépes hálózatba való belépés biztosítása.
42 Számítógépes programozás; adatbázisok fejlesztése, alkalmazása és karbantartása; adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások,
nevezetesen képviselet és az adatbázisba belépési idõ lízingelése;

adatfeldolgozó berendezések és számítógépek kölcsönzési szolgáltatása; mûszaki tervek, tanulmányok készítése és tervezési
szolgáltatások a távközlési berendezések vonatkozásában, valamint tervezési szolgáltatások; ipari elemzési és kutatási szolgáltatások; adattovábbítási jogok feldolgozása.
(210) M 06 04221
(220) 2006.12.22.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) T-Systems IQSYS
(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktató berendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; olvasható adathordozó berendezés, nevezetesen mágneses,
elektromos és optikai adathordozós hang, kép és adatok felvételére, elõállítására, továbbítására és feldolgozására; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adatok és információk
összeállítása, rendszerezése és gazdasági elemzése számítógép
adatbázisban; távközlési és adat átviteli berendezések kiskereskedelme; mûsorszórási és továbbítási jogok kereskedelme.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; távközlési berendezések, különösen rádiók és televíziók mûködtetése és kölcsönzése, hírek és információk gyûjtése és elõkészítése; adatok gyûjtése és elõkészítése, nevezetesen
adattovábbítás számítógépes hálózat segítségével, a számítógépes hálózatba való belépés biztosítása.
42 Számítógépes programozás; adatbázisok fejlesztése, alkalmazása és karbantartása; adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások,
nevezetesen képviselet és az adatbázisba belépési idõ lízingelése;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek kölcsönzési szolgáltatása; mûszaki tervek, tanulmányok készítése és tervezési
szolgáltatások a távközlési berendezések vonatkozásában, valamint tervezési szolgáltatások; ipari elemzési és kutatási szolgáltatások; adattovábbítási jogok feldolgozása.
(210) M 06 04222
(220) 2006.12.22.
(731) VESZPRÉMTEJ Tejtermék Elõállító és Értékesítõ Rt.,
Veszprém (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) VIGNOTTE
(511) 29 Tej, sajt, tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 04223
(220) 2006.12.22.
Invest-Holding Plussz Kft., Imrehegy (HU)
Martron Róbert, Budapest

KASMÍR
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtaltartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 06 04211
(220) 2006.12.22.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Flóhr Balázs, Budapest
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(541) Tomi. A szóda erejével.
(511) 1
Vízlágyító készítmények.
3
Mosószerek, fehérítõszerek; egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok;
edénymosószerek; gépi mosogatószer; vízkõ-eltávolító készítmények háztartási használatra.
5
Fertõtlenítõszerek; fertõtlenítõ készítmények.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 04212
(220) 2006.12.22.
Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
dr. Flóhr Balázs, Budapest

A szóda erejével.
1
Vízlágyító készítmények.
3
Mosószerek, fehérítõszerek; egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok;
edénymosószerek; gépi mosogatószer; vízkõ-eltávolító készítmények háztartási használatra.
5
Fertõtlenítõszerek; fertõtlenítõ készítmények.

(210) M 06 04215
(220) 2006.12.22.
(731) CONLET Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Kft.,
Kecskemét (HU)
(546)

(546)

(511) 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.
(210) M 06 04172
(220) 2006.12.21.
(731) VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)
(541) Vianni
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 07 00182
(220) 2007.01.23.
(731) VYLYAN VINUM Kft., Kisharsány (HU)
(541) karizma
(511) 33 Alkoholos italok (sörök kivételével).
(210) M 07 00185
(220) 2007.01.23.
(731) Kis Csaba, Balmazújváros (HU)
(740) dr. Balogh Ádám, Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlan
ügyletek.
(210) M 07 00009
(220) 2007.01.03.
(731) Sumitomo Chemical Co. Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ESPOLEX
(511) 1
Feldolgozatlan mûanyagok, feldolgozatlan szintetikus
gyanták.
(210) M 06 03933
(220) 2006.12.04.
(731) Thot-Soft 2002 kft., Szeged (HU)
(740) dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,
Szeged
(541) MetaTrace
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
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.
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 07 00128
(220) 2007.01.17.
(731) ASKO-Bútor Lakberendezési és Kiskereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tapolczai Nóra, Dr. Tapolczai Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 25

Pólók, pulóverek, sapkák.

(210) M 07 00189
(220) 2007.01.23.
(731) Fenstherm Nyílászárógyártó és Kereskedelmi Kft.,
Füzesabony (HU)
(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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.
(210) M 06 04012
(731) Ye Ting Yong, Budapest (HU)
(546)

(511) 25
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(210) M 06 04013
(731) Ye Ting Rong, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(210) M 06 04017
(220) 2006.12.08.
(731) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.12.08.

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

Ruházat, cipõ.

(210) M 06 04014
(220) 2006.12.08.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) SZTÁROK A JÉGEN
(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 áruelosztóberendezések 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.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi 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 04015
(220) 2006.12.08.
(731) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

(210) M 06 04018
(220) 2006.12.08.
(731) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(210) M 06 04019
(220) 2006.12.08.
(731) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(210) M 06 04021
(220) 2006.12.08.
(731) Standomix Color Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Vízkõoldó, vízkõoldó készülékekhez, szerves vízkõoldó,
zsíroldóextra zsíroldó koncentrátum, autóbelsõ-tisztító, érintés
nélküli tisztító, alkatrészmosó, bevonateltávolító, enzimes kárpittisztító, enzimes háztartási tisztító, enzimes padlótisztító, enzim
liquid, enzimpor, BAC kárpittisztító, BAC lefolyótisztító, BAC
padlótisztító, BAC szennyvízkezelõ, BAC szanitertisztító, állattartók tisztítószere, éttermek tisztítószere, szállodák tisztítószere,
háztartásigép-tisztító, oktatási intézmények tisztítószere, családi
tisztítószer.
(210) M 06 04022
(220) 2006.12.08.
(731) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Japán törvényei szerint mûködõ
vállalat), Tokyo (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CARTEOL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a szemészeti rendellenességek kezelésére.
(210) M 07 00503
(220) 2007.02.14.
(731) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) MINIMENTÕK
(511) 9
Színházi vagy zenei hangfelvételek vagy videofelvételek;
napszemüvegek; mágnesek; minden típusú vezeték nélküli mobil
telefon készülékek és alkatrészek, mobil telefon fedõlapok; letölthetõ csengõhangok, zene, MP3-lejátszók, grafikák, videó megjelenési képek vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre,
vezeték nélküli továbbítás csengõhang feltöltésre és letöltésre,
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hang, zene MP3 lejátszók, grafikák, videó megjelenési képek, információ, és hírek az egész világra kiterjedõ számítógépes hálózatról a vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre; szavazás
és hang- és üzenetfogadás vezeték nélküli mobil kommunikációs
eszközök között; videojáték programok, amik kazettákon, lemezeken, CD-ROM-okon, szalagokon van rögzítve, és mini diszken;
lemezre rögzített számítógépes játék szoftver, CD-ROM-ok és
mini diszkek.

(210) M 07 00506
(220) 2007.02.14.
(731) ratiopharm GmbH, Ulm (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) Lactiv
(511) 5
Táplálékkiegészítõk.

16 Nyomtatott anyagok, nevezetesen, jegyzetpapír és gyûrûskönyv betét papírok, fantasztikus könyvek sorozatai, képregények, nevezetesen, képregény könyvek, matricák, kiragasztani
való matricák, cserekártyák, jegyzetkártyák, poszterek, dossziék,
ceruzák tollak, naptárak.
18 Esernyõk, bõrönd cédulák, sporttáskák, hátizsákok, övtáskák, küldönctáskák, kézitáskák, pénztárcák és retikülök, atlétikai
táskák, ruhatartó zsákok utazáshoz, hátitáskák, aprópénzes pénztárcák, iskolatáskák, strandtáskák.
25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloween jelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõsortok, fülvédõk,
nyakvédõk, pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõfelsõk, síruhák,
hosszúnadrágok napvédõk, nadrágtartók, garbók, alsóruházat,
mellények, melegítõruhák, fejvédõk.
28 Játékok és játékszerek, nevezetesen, kártyajátékok, dobójátékok; plüssjátékok; akciófigurák és ehhez tartozékok; CD-ROMokat hasznosító egyedülálló videojáték gépek, egyedülálló videojáték gépek, egyedülálló hangkimenet gépek, táblajátékok; sportcikkek nevezetesen, golfütõk, baseball labdák, futball labdák, vízilabdák, játéklabdák baseballütõk; karácsonyfadíszek.
38 Televíziós mûsorszóró szolgáltatás kábelen, szatelliten és
más forráson keresztül; kábelrádió mûsorszórás, kábelrádió közvetítés; mobil rádió kommunikáció; rádiós mûsorszórás; rádiós
kommunikáció; vezeték nélküli mobiltelefon telekommunikációs
szolgáltatás és minden típusú mobil telefon szolgáltatás; letölthetõ csengõhang ellátás, zene, MP3-as lejátszók, grafikák, videó
kép vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre, vezeték
nélküli továbbítás csengõhangok fel- és letöltése, hang, zene
MP3-as lejátszók, grafika, videoképek, információ, és hírek a globális számítógépes hálózatról vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre; vezetékes telefonok közötti hang- és szöveges üzenetek küldése és fogadása; Internet szolgáltatás amibe bele tartozik a kommunikációs szolgáltatás, nevezetesen hang-és audiovizuális felvételek közvetítése az interneten keresztül.
41 Oktatás, tanítás és képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
szolgáltatás, beleértve a rádió és televízió programokat; film- és
élõadások bemutatása; animációs filmek és televíziós bemutatók;
mozi- és tv-stúdiós szolgáltatások; mozgóképes szórakoztató
szolgáltatások; tévés szórakoztatás és élõ adás elõadások és show
mûsorok, könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatások, magazinok
és folyóiratok; információszolgáltatás a bejelentõ televízió programszolgáltatásától a többszörös felhasználókig a világhálón
vagy az Interneten vagy más online adatbázisokon keresztül;
táncmûsoros produkciók, zenei mûsorok és videó díjkiosztó mûsorok; vígjáték mûsorok, játékprogramok és sportmûsorok élõmûsor elõtt, amik élõadást sugároznak vagy felvételek késõbbi
sugárzásra; élõ zenei koncertek; tv-hírmûsorok; tehetségkutató
versenyek szervezése és zenei és televíziós díjkiosztó mûsorok;
stílus és divatbemutató szervezés és bemutatás; információszolgáltatás a szórakoztatás területén a világméretû számítógépes
hálózaton keresztül.

(210) M 07 00192
(220) 2007.01.23.
(731) Neocity Hungary Ingatlanfejlesztõ- és forgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Düh Dóra, Düh Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 07 00505
(220) 2007.02.14.
(731) ratiopharm GmbH, Ulm (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) Lactiv acute
(511) 5
Táplálékkiegészítõk.

(511) 36

Ingatlankezelés.

(210) M 07 00196
(220) 2007.01.23.
(731) Corvus Invest Kft., Szeged (HU)
(541) CORVUS
(511) 43 Vendéglátás; (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 07 00519
(220) 2007.02.15.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,
Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30

Gabonakészítmények, lisztek, tésztafélék.

(210) M 07 00520
(220) 2007.02.15.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,
Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30

Gabonakészítmények, lisztek, tésztafélék.

(210) M 07 00521
(220) 2007.02.15.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,
Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) Fiona
(511) 30 Gabonakészítmények, lisztek, tésztafélék.
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(210) M 07 00522
(731) Rottex Kft., Tata (HU)
(740) Bargel Nóra, Tata
(546)

(546)

(220) 2007.02.15.

(511) 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, fotóriportok készítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások(bemutatók, kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk.
(511) 20 Ágyak, ágynemûtartók, éjjeli szekrények, szekrények, komódok, ágyrácsok, íróasztalok, egyéb hálószoba-berendezés,
ágybetétek, matracok.
24 Paplanok, párnák, matracvédõk, derékaljak, lepedõk, ágynemûhuzatok, ágytakarók, díszpárnák, függönyök, törölközõk,
egyéb lakástextíliák.

(210) M 07 00773
(220) 2006.05.19.
(731) dr. Ésik Olga, Pécs (HU);
Váczy György Alapítvány, Zsombó (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(210) M 07 00530
(220) 2007.02.15.
(731) Négypólus Mûszaki és Kereskedelmi Kft., 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; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
(210) M 07 00509
(220) 2007.02.15.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(511) 44 Alkoholbetegek elvonókezelése, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, fizi(k)oterápia, orvosi szolgáltatások.
(210) M 07 01957
(220) 2007.05.24.
(731) Aranyfácán Product Kft., Hatvan (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(554)

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

(210) M 07 00510
(220) 2007.02.15.
(731) Bán Annamária, Nyíregyháza (HU);
Horváth Magdolna, Székesfehérvár (HU)
(546)

(210) M 07 01958
(220) 2007.05.24.
(731) Aranyfácán Product Kft., Hatvan (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(554)

(511) 9
Tudományos célra szogáló oktatóberendezések, hangok
vagy képek rögzítésére alkalmas mágneses adathordozók.
41 Nevelés, szakmai képzést képezõ tevékenység.
(210) M 07 00511
(220) 2007.02.15.
(731) Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 90%,
Hódmezõvásárhely (HU);
Madácsy Tamás 10%, Hódmezõvásárhely (HU)

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

M775

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 07 01980
(220) 2007.05.25.
(731) MEDITOP Gyógyszeripari Kft., Pilisborosjenõ (HU)
(740) dr. Pécsváradi János, Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) MYDERISON
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 06 03246
(220) 2006.10.02.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)
(541) FUNNY BUNNY
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, kereskedelmi adminisztráció.
(210) M 06 03548
(220) 2006.10.30.
(731) S&R Logistic Szállítmányozási és Raktározási Kft.,
Budaörs (HU)
(740) dr. Tiszkó István, Dr. Tiszkó István Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) S&R Logistic
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(210) M 07 00657
(220) 2007.02.26.
(731) Unico-Invest Kft., Veszprém (HU)
(546)

Pálinka.

25

Ruházati, lábbeli termék, kalapáruk.

(210) M 07 02225
(220) 2007.06.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) ZYDAZIN
(511) 5
Gyógszerkészítmények.
(210) M 07 02226
(220) 2007.06.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) SILDELON
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 02227
(220) 2007.06.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DOCATEN
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 02228
(220) 2007.06.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) SPIRALDA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(511) 33

EMINENT

(210) M 07 02224
(220) 2007.06.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) DAVAPAMID
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02622
(220) 2006.07.28.
(731) SILVER SUN MARKET Kft., Budapest (HU)
(541) LEMAX
(511) 25 Cipõ, lábbeli és ruházati cikkek.

(210) M 07 00688
(220) 2007.03.01.
(731) Bols Hungary Italáru-Importõr és Forgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
(554)

M 07 00694
(220) 2006.07.25.
EU-EMINENT Kft., Budapest (HU)
dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(210) M 07 02229
(220) 2007.06.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) KELUTON
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 07 01925
(220) 2007.05.22.
(731) dr. Sándor Péter, Üröm (HU); dr. Vass László, Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Magyarország politikai évkönyve
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 01794
(220) 2007.05.14.
(731) dr. Sándor Péter, Üröm (HU); dr. Vass László, Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Magyarország politikai évkönyve
(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 áruelosztóberendezések 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; könyv-
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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.

kötészeti 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 07 02151
(220) 2007.06.08.
(731) Holografika Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Light Field
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti-), és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására háromdimenziós megjelenítésére és lejátszására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; adatfeldolgozó
berendezések és számítógépek;és ezekkel mûködtetett, vezérelt
készülékek.
(210) M 07 01574
(220) 2007.04.24.
(731) Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi 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 áruelosztóberendezések 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 07 01575
(220) 2007.04.24.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi 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 áruelosztóberendezések 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.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés.
A rovat 295 db közlést tartalmaz.
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