
(210) M 06 01746 (220) 2006.05.18.
(731) Hidvégi Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Fendrik Zsolt, Fendrik és Eperjesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEDITATÍV AEROTRÉNING
(511) 41 Sporttevékenység, oktatás.

(210) M 06 01739 (220) 2006.05.18.
(731) Faludi Attila, Budaörs (HU)

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

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 05 01482 (220) 2005.04.26.
(731) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége,

Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

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

sa.
36 Faktorálási szolgáltatások; hitelirodák; hitelkártya-szolgál-
tatások; hitelkártya-kibocsátás; pénzügyi szolgáltatások közvetí-
tése.

(210) M 05 01532 (220) 2005.04.29.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Nõi lapozó
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektro-optikai távközlési

és szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, in-
teraktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon és rádiótelefon készü-
lékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámla-kártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló- és dekódolókészülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok; számítógépek és adatfeldolgozó be-
rendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezér-
lõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás
játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és video-
játékok.
16 Papíráruk, mûanyagáruk, kartonáruk, számítógépprogra-
mok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok

és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivéte-
lével).

35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampány szervezése,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység, mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is;
elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.

37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia rendsze-
rek és berendezések telepítése, fenntartása, üzemeltetése, javítá-
sa; irodai, számítástechnikai, híradás-technikai készülékek és be-
rendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvá-
nos internet- és digitális hírközlési állomások, elektronikus pos-
ták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok telepí-
tése, kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.

38 Hírközlési; távközlési szolgáltatások, nevezetesen; adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem-interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat, hang, kép és videoüze-
net szolgáltatások, internetszolgáltatások vezetékes és mobil hír-
közlési rendszereken; távközlési kapuállomás szolgáltatások; te-
levízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; online adatadás szolgáltatá-
sok; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konfe-
renciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken;
hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatá-
sokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmû-
sor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon, tele-
fax, videotelefon, mobiltelefon, digitális információátviteli szol-
gáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgálta-
tások, elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hír-
közlési rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatá-
sok; személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.

41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videó tájé-
koztató és oktatótájékoztató szolgáltatások; sportinformációs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események, úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, ne-
vezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, fellépése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szóra-
koztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték
szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadószolgáltatás,
idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartal-
mazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.

42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton
keresztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattáro-
lás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáfé-
rési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adat-
hitelesítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyil-
vános számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési
tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia
rendszerek és berendezések tervezése, digitális hírközlési állomá-
sok, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomá-
sok és hálózatok tervezése, számítógép kölcsönzés, mûszaki, mû-
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szaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépi programok ki-
dolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások,
nevezetesen számítógépes programok interneten keresztül törté-
nõ hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgálta-
tások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése szerve-
ren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver üzemel-
tetése mások számára, internetes infrastruktúra-szolgáltatás
elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és
ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.

(210) M 05 03599 (220) 2005.11.09.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) WATER PISTOL
(511) 30 Jégkrémek, gyümölcsfagylaltok, mélyhûtött édességek, je-

gek, készítmények ezen termékek elõállításához.

(210) M 05 02866 (220) 2005.09.02.
(731) Elsõ Magyar Vállalkozói Kártya Szolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások be-
szerzése mások számára).

(210) M 05 03149 (220) 2005.09.30.
(731) Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ,

Budapest (HU)
(740) dr. Székely Gergely, Budapest

(541) ÜGYFÉLTÁR
(511) 9 Számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-

pek.

35 Reklámozás.

38 Távközlés.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesz-
tés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 00286 (220) 2006.01.30.
(731) Betonmix Kft., Érd (HU)

(541) Topmix felületkeményítõ
(511) 19 Felületkeményítõ.

(210) M 06 00287 (220) 2006.01.30.
(731) Betonmix Kft., Érd (HU)

(541) Polimix mûanyagszál
(511) 19 Mûanyagszál.

(210) M 06 00474 (220) 2006.02.27.
(731) FGF Bt., Budapest (HU)

(541) KÖZMÛ KUPA
(511) 41 Sportrendezvény.

(210) M 06 00152 (220) 2006.01.17.
(731) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) BETÉTMIX
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(210) M 06 00311 (220) 2006.01.31.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) szrtv
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.

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

(210) M 06 00234 (220) 2006.01.24.
(731) Csendo Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Diós Éva, Diós Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Élet-terápia
(511) 41 Oktatás; gyakorlati alkotómûhely szervezése és lebonyolí-

tása; gyakorlati képzés; konferenciák szervezése; szemináriumok
és életmódtáborok rendezése, lebonyolítása és vezetése; spirituá-
lis tevékenység; meditáció és meditációs technikák oktatása; ön-
fejlesztõ és önismereti módszerek oktatása; önfejlesztõ és önis-
mereti tréningek, konzultációk tartása; önfejlesztõ és önismereti
egyéni tanácsadás, természetes gyógymódok oktatása; élõ elõ-
adások bemutatása; képességfejlesztési szolgáltatások; kulturális
vagy nevelési célú bemutatók, kiállítások szervezése; egészséges
életmódra nevelés és oktatás; üzleti és pedagógiai tanácsadás;
könyvkiadás.

(210) M 06 01795 (220) 2006.05.23.
(731) „KEHIDA-TERMÁL„ Gyógy- és Élményfürdõ Üzemeltetõ

és Szolgáltató Kft., Kehidakustány (HU)
(740) dr. Szalóki Jenõ ügyvéd, Keszthely

(541) KEHIDA-TERMÁL A CSALÁD FÜRDÕJE!
(511) 39 Utazásszervezés.

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás, állatgyógyászati
szolgáltatások.

(210) M 06 01744 (220) 2006.05.18.
(731) SAXON Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Részvénytársaság,

Vecsés (HU)
(740) dr. Gerencsér Balázs, Szegedi és Gerencsér Ügyvédi Iroda,

Vecsés

(541) Targoncaplaza
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 01394 (220) 2006.04.24.
(731) Gulyás Csaba, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 01331 (220) 2006.04.18.
(731) ERU HUNGÁRIA SAJTGYÁRTÓ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Oláh József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Sajt.

(210) M 06 01341 (220) 2006.05.02.
(731) Húsprofit Kft., Eger (HU)

(546)

(511) 29 Combsonka.

(210) M 06 01343 (220) 2006.04.18.
(731) TOLIKO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tálos Zsuzsanna, Dr. Tálos Zsuzsanna és dr. Kamondy Katalin

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruhanemûk, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00973 (220) 2006.03.22.
(731) Siklósi Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Sajtkeverék.

30 Pizza.

43 Éttermi szolgáltatás.

(210) M 06 01815 (220) 2006.05.24.
(731) Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-Paccot (CH)
(300) 60025/2005 2005.12.06. CH
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) EXPERT TEAM
(511) 9 Kompaktlemezek (audio-video), CD-ROM-ok és egyéb di-

gitális adathordozók gépjármû- és közlekedési, illetve szállítmá-
nyozási szakemberek részére.
12 Légtömlõs abroncsok és belsõ tömlõk jármûkerékabron-
csokhoz; futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához; lánctal-
pak lánctalpas jármûvekhez.
16 Nyomtatott anyagok; könyvek; katalógusok; brosúrák; ki-
adványok; újságok; magazinok; fényképek; poszterek; mûszaki
útmutatók és kézikönyvek; írószer és papíráru; naptárak; naplók;
csomagolások kartonból vagy mûanyagból, nevezetesen zacskók,
táskák, filmrétegek és lapok – mindezen termékek gépjármû- és
közlekedési, illetve szállítmányozási szakemberek részére.

(210) M 06 01854 (220) 2006.05.26.
(731) WILD West Store Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Magas szárú cipõ, csizma.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák (kiskereskedelmi bolti, értékesítési te-
vékenység).

(210) M 06 01855 (220) 2006.05.26.
(731) WILD West Store Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Magas szárú cipõ, csizma.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák (kiskereskedelmi bolti, értékesítési te-
vékenység).

(210) M 06 01518 (220) 2006.05.02.
(731) Nintendo, Co., Ltd., Kyoto, Kyoto-shi (JP)
(300) MI2005C011987 2005.11.11. IT
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

való programok; elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mág-
neslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágnes-
kártyák, ROM programok, ROM kazetták, ROM kártyák, memó-
riakazetták, memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és
egyéb játéktermi videojátékgépekhez való programok tárolására
alkalmas eszközök; egyéb játéktermi videojátékgépekhez való al-
katrészek és tartozékok; videojátékok egyéni felhasználók számá-
ra; programok egyéni felhasználói videojátékokhoz; elektronikus
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áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágnesle-
mezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROM programok,
ROM kazetták, ROM kártyák, memóriakazetták, memóriakár-
tyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, egyéni felhasználói
videojátékok tárolására alkalmas eszközök; vezérlõegységek és
joystickek egyéni felhasználói videojátékokhoz; egyéb alkatré-
szek és tartozékok egyéni felhasználói videojátékokhoz; hordoz-
ható programok LCD kijelzõs hordozható játékkészülékekhez;
elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, opti-
kai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROM
programok, ROM kazetták, ROM kártyák, memóriakazetták, me-
móriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, progra-
mok tárolására való eszközök hordozható, LCD kijelzõs hordoz-
ható játékkészülékekhez; számítógépek; elektronikus áramkörök,
optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágneslemezek, mág-
nesszalagok, mágneskártyák, ROM programok, ROM kazetták,
ROM kártyák, memóriakazetták, memóriakártyák, CD-ROM-ok,
DVD-ROM-ok és egyéb, számítógépprogramok tárolására szol-
gáló eszközök; számítógépprogramok; egyéb elektronikus gépek,
készülékek és ezek alkatrészei; (üres) elektronikus áramkörök,
(üres) mágneslemezek, (üres) optikai mágneslemezek, (üres)
mágnesszalagok, (üres) mágneskártyák, (üres) ROM programka-
zetták, (üres) ROM kazetták, (üres) ROM kártyák, (üres) memó-
riakazetták, (üres) memóriakártyák, (üres) CD-ROM-ok, (üres)
DVD-ROM-ok és egyéb üres, tárolásra szolgáló eszközök; labo-
ratóriumi készülékek és mûszerek; lépésszámlálók; egyéb mérõ-
és tesztberendezések és mûszerek; energiaelosztó és -szabályozó
berendezések és készülékek; elemek és akkumulátorok; elektro-
mos és mágneses mérõ- és ellenõrzõ berendezések; elektromos
vezetékek és kábelek; fotóberendezések és készülékek; mozibe-
rendezések és készülékek; optikai készülékek és eszközök; szem-
üvegek; életmentõ készülékek és felszerelések; mobiltelefonok;
mobiltelefonpántok; egyéb mobiltelefon-alkatrészek és tartozé-
kok; egyéb távközlõ berendezések és készülékek; felvételt tartal-
mazó kompaktlemezek; egyéb hanglemezek; elektronikus áram-
körök és CD-ROM-on rögzített automatikusan mûködõ progra-
mok elektronikus hangszerekhez; metronómok; pénzérmével mû-
ködõ automaták; sportszimulátorok; szimulátorok jármûvezetés
tanulásához; forgó átalakítók; fázisátalakítók; elektromos vasa-
lók; elektromos hajcsavarók; elektromos szirénák; jármûelaka-
dást jelzõ háromszögek; világító illetve mechanikus útjelzõk; tûz-
jelzõk; gázjelzõk; védõkesztyûk; tûzoltó készülékek; tûzcsapok;
tûzvédelmi öntözõberendezések; lopásgátlók; védõsisakok; tûz-
védelmi ruházat; porálarcok; gázálarcok; mágneskábelek; szivar-
gyújtók; ellenálláshuzalok; elektródok; hegesztõmaszkok; expo-
nált filmek; exponált diafilmek; diakeretek; felvételt tartalmazó
videolemezek és videoszalagok; elektronikus kiadványok; üzem-
anyagtöltõ állomások berendezései; elárusító automaták; érmével
mûködõ beléptetõ kapuk gépkocsiparkolókhoz; pénztárgépek;
pénzszámoló és válogató gépek; fénymásoló berendezések; kézi
mûködtetésû számológépek; rajzgépek és tervezõgépek és készü-
lékek; idõ- és dátumbélyegzõ gépek; idõregiszter készülékek;
lyukkártyás irodai berendezések; szavazógépek;számlázógépek;
postai bélyegzõgépek; súlyokkal nehezített övek búvármerülés-
hez; búvárruhák; védõsisakok sportoláshoz; levegõtartályok bú-
várkodáshoz; úszódeszkák; búvárkészülékek és berendezések
(nem sportcélokra); szabályozó csatlakozó egységek búvárkodás-
hoz; elektromos ívhegesztõ gépek; fémvágó berendezések (ív,
gáz, illetve plazma); elektromos ajtónyitók; füldugók.
16 Folyóiratok; egyéb nyomdatermékek; papírszalagok; papír-
zászlók; poggyászcímkék; lottószelvények (nem játék); festmé-
nyek és kalligráfiák; fényképek; fényképészeti állványok; iroda-
szerek és iskolaszerek (bútorok kivételével); csiriz és egyéb ra-
gasztóanyagok irodai és háztartási célokra; elektromos ceruzafa-
ragók.
28 Hordozható LCD-kijelzõs játékok; váltakozó áramú adapte-
rek hordozható, LCD-kijelzõs játékokhoz; hordozható, LCD-ki-
jelzõs játékokhoz való alkatrészek és tartozékok; játékkártyák;
kártyajátékok és ezek tartozékai; egyéb játékszerek; kártyajáté-
kok és ezek tartozékai; játékgépek és játékkészülékek; játékgépek
és egyéb készülékek vidámparkokba (kivéve játéktermi videojá-

tékgépek); babák; Go játékok; japán sakkjáték (Shogi játék); ja-
pán kártyajáték (Utagaruta); kockajáték; japán kockajáték (Sugo-
roku); kockajátékhoz való poharak; „diamond” játék; sakkjáté-
kok; dámajátékok (dámajátékkészletek); bûvészjátékok; domi-
nók; japán játékkártya (Hanafuda); mahjong játék; biliárdfelsze-
relés; játékok háziállatok számára; sportfelszerelések; sílécviasz;
horgászbotok; cserebere kártyák.

41 Online (számítógép-hálózatról mûködõ) játékok; internetes
játékok; játékszolgáltatás felhasználói videojáték készülékek
kommunikációján keresztül; hordozható, játékszolgáltatás LCD-
kijelzõs játékok kommunikációján keresztül; játékszolgáltatás já-
téktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; felhaszná-
lói videojátékokhoz (nem letölthetõ) programok szolgáltatása ve-
zeték nélküli kommunikáción keresztül; hordozható játékkészü-
lékekhez (letölthetõ) programok szolgáltatása vezeték nélküli
kommunikáción keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgálta-
tása játéktermi videojátékgépekhez vezeték nélküli kommuniká-
ción keresztül; (nem letölthetõ) számítógépprogramok szolgálta-
tása vezeték nélküli kommunikáción keresztül; szórakozás; szó-
rakoztatás; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás; kikapcsoló-
dásra vonatkozó tájékoztatás; szórakoztatói szolgáltatások; játék-
szolgáltatások; szerencsejáték; játéktermek szolgáltatásai; (nem
letölthetõ) hang- és képszolgáltatás felhasználói videojátékkészü-
lékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) hang- és kép-
szolgáltatás hordozható, LCD-kijelzõs játékkészülékek kommu-
nikációján keresztül; (nem letölthetõ) hang- és képszolgáltatás já-
téktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; (nem le-
tölthetõ) programok szolgáltatása felhasználói videojátékkészü-
lékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok
szolgáltatása hordozható, LCD-kijelzõs játékkészülékek kommu-
nikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgáltatása já-
téktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; videojá-
tékkal kapcsolatos események szervezése, menedzselése, illetve
lebonyolítása; videojáték szoftverek bérbeadása; szoftver bérbe-
adása hordozható játékgépekhez; lottójáték üzemeltetése; digitá-
lis képekkel kapcsolatos szolgáltatások; szinkronizálás; videosza-
lagok vágása/szerkesztése; akadémiák (oktatás); kollégiumok; le-
velezõ tanfolyamok; oktatással kapcsolatos tájékoztatás; oktatás-
sal kapcsolatos ellenõrzés; oktatási szolgáltatások; testnevelés;
képzési szolgáltatások; óvodák; sportoktatás; gyakorlati képzés
(bemutatóórák); vallásos nevelés; tanítás; magántanári oktatás;
kollokviumok megszervezése és lebonyolítása; konferenciák
megszervezése és lebonyolítása; kongresszusok megszervezése
és lebonyolítása; szemináriumok megszervezése és lebonyolítá-
sa; szimpóziumok megszervezése és lebonyolítása; mûhelygya-
korlatok megszervezése és lebonyolítása; (szórakoztatással,
illetve oktatással kapcsolatos) klubok szolgáltatásai; (iskolai,
illetve szórakoztató) vetélkedõk megszervezése; kulturális,
illetve oktatási célú kiállítások megszervezése; állatok kiképzése;
állatkertek; (nem letölthetõ) online elektronikus kiadványok meg-
jelentetése; könyvtárbusz szolgáltatások; mozgókönyvtár szol-
gáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; könyvkiadás;
elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; szö-
vegek megjelentetése (kivéve reklámszövegek); bemutatók meg-
szervezése (impresszárió szolgáltatás); filmkészítés; filmek fel-
iratozása; videofilmek készítése; forgatókönyvírás; cirkuszok;
zenekarok szolgáltatásai; élõ elõadások bemutatása; show-mûso-
rok készítése; színházi produkciók; rádió- és televízió-mûsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zene-
szerzés; mûvészeti modellezés; sportversenyek megszervezése;
szépségversenyek lebonyolítása; nyári táborok szolgáltatásai
(szórakoztatás); bálok megszervezése; (szórakoztató) összejöve-
telek megtervezése; sporttáborok szolgáltatásai; mozifilm stúdi-
ók; hangstúdiók szolgáltatásai; egészségklubok szolgáltatása;
golfozási lehetõségek biztosítása; sportlehetõségek biztosítása;
stadionok bérbeadása; teniszpályák bérbeadása; sportesemények
ütemezése; kikapcsolódási lehetõségek biztosítása; vidámpar-
kok; diszkóklubok; éjszakai klubok; kaszinók szolgáltatásai (sze-
rencsejáték); karaoke szolgáltatások; hangversenytermek;
filmvetítések; filmszínházak; múzeumok (bemutatók, kiállítá-
sok); helyfoglalás show-mûsorokra; mozifilmkölcsönzés; világí-
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tóberendezések bérbeadása színházak illetve televízióstúdiók
számára; mozgófilmek kölcsönzése; filmvetítõk és azok tartozé-
kainak bérbeadása; könnyûbúvár-felszerelés bérbeadása; sport-
felszerelések bérbeadása (jármûvek kivételével); audioberende-
zések bérbeadása; digitális kamerák bérbeadása; rádió- és televí-
ziókészülékek bérbeadása; videokamerák bérbeadása; videomag-
nók bérbeadása; könyvtárak könyvkölcsönzõ szolgáltatásai;
hangfelvételek bérbeadása; videoszalagok kölcsönzése; díszletek
bérbeadása; színpad bérbeadása; mikrofilmezés; fényképezés;
videofelvételek készítése; szakmai tanácsadás (oktatási és gya-
korlati képzési szolgáltatások); fotóriportok készítése; jeltolmá-
csolás; fordítás; hírtudósítói szolgáltatások.

(210) M 06 01969 (220) 2006.06.02.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);

Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)

(541) BORVITÉZ
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 06 02027 (220) 2006.06.08.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

16 Nyomdaipari cikkek, újságok és folyóiratok, cédulák papír-
ból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok, tu-
dományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.

35 Piackutatás, reklámozás, orvosi tanácsadás, orvosi propa-
ganda, reklámanyagok készítése és terjesztése, gyógyszer-keres-
kedelem.

41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, szemináriumok szerve-
zése és lebonyolítása.

42 Kiállítások szervezése, gyógyszerek kutatása és fejlesztése,
klinikai kipróbálása, gyógyszerek és gyógyhatású anyagok törzs-
könyveztetése, marketingtevékenység, cégképviselet.

(210) M 06 02145 (220) 2006.06.20.
(731) PosiGrip Hungary Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 42 Szellemi tulajdon licencek adása.

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

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

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 02716 (220) 2006.08.07.
(731) CREATON Hungary Gyártó Kft., Lenti (HU)
(300) 306 09 258.1/19 2006.02.13. DE
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Horonnyal és kilenc hosszanti lyukkal készült sajtolt agyag
tetõcserép.

(210) M 06 01974 (220) 2006.06.02.
(731) Aldo Group International AG, Baar (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Univerzális táskák, nevezetesen kézitáskák, válltáskák, be-
vásárlószatyrok, vászontáskák, cipõtáskák és tárcák.

25 Cipõáruk, bõrdzsekik.

35 Kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai és kiskereskedelmi
online szolgáltatások férfi és nõi lábbelik, lábbeli-kiegészítõk,
lábbeliápoló termékek, bõrdzsekik, bõrruházat, divatkellékek és
táskák vonatkozásában.

(210) M 06 01975 (220) 2006.06.02.
(731) Aldo Group International AG, Baar (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Univerzális táskák, nevezetesen kézitáskák, válltáskák, be-
vásárlószatyrok, vászontáskák, cipõtáskák és tárcák.

25 Cipõáruk, bõrdzsekik.

35 Kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai és kiskereskedelmi
online szolgáltatások férfi és nõi lábbelik, lábbeli-kiegészítõk,
lábbeliápoló termékek, bõrdzsekik, bõrruházat, divatkellékek és
táskák vonatkozásában.

(210) M 06 02816 (220) 2006.08.21.
(731) Antalovics János, Budapest (HU);

Blikjan Armen Vardani, Budapest (HU)

(541) MISS CASINO WORLD
(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 06 02817 (220) 2006.08.21.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FONTANABELLA
(511) 33 Borok.

(210) M 06 02760 (220) 2006.09.28.
(731) Szita Károly, Kaposvár (HU)
(740) dr. Sárközy Eszter, 7. sz. Ügyvédi Iroda, Kaposvár

(546)
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(511) 16 Hírlevelek, íróeszközök, levelezõlap, nyomtatott publikáci-
ók, prospektusok.
24 Mûanyagok (textil pótanyagai), zászlók (nem papírból).
25 Pólók.

(210) M 06 02820 (220) 2006.08.21.
(731) Boyner Holding Anonim Sirketi, Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(554)

(511) 25 Ruházati cikkek, felsõruházat, sportruházat, lábbelik és fej-
fedõk, nevezetesen rövidujjú pólók, melegítõk, farmerek, fürdõ-
és strandruhák, alsóruházat, kesztyûk, zoknik, cipõk, bakancsok,
papucsok, szandálok, bébicipõk, sportcipõk, futócipõk, cipõtal-
pak, fejrevalók, kalapok, svájcisapkák, textilbõl készült bébipe-
lenkák, pizsamák, bébielõkék nem papírból, válltömések ruhák-
hoz, nyakkendõk, csokornyakkendõk, sálak, kendõk, fejkendõk,
malájszoknyák, ruhagallérok, tarka selyemkendõk, csuklópán-
tok, karpántok, fejpántok, övek, nadrágtartók és harisnyakötõ
övek.

(210) M 06 02821 (220) 2006.08.21.
(731) Boyner Holding Anonim Sirketi, Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(554)

(511) 25 Ruházati cikkek, felsõruházat, sportruházat, lábbelik és fej-
fedõk, nevezetesen rövidujjú pólók, melegítõk, farmerek, fürdõ-
és strandruhák, alsóruházat, kesztyûk, zoknik, cipõk, bakancsok,
papucsok, szandálok, bébicipõk, sportcipõk, futócipõk, cipõtal-
pak, fejrevalók, kalapok, svájcisapkák, textilbõl készült bébipe-
lenkák, pizsamák, bébielõkék nem papírból, válltömések ruhák-
hoz, nyakkendõk, csokornyakkendõk, sálak, kendõk, fejkendõk,
malájszoknyák, ruhagallérok, tarka selyemkendõk, csuklópán-
tok, karpántok, fejpántok, övek, nadrágtartók és harisnyakötõ
övek.

(210) M 06 02822 (220) 2006.08.21.
(731) Boyner Holding Anonim Sirketi, Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(554)

(511) 25 Ruházati cikkek, felsõruházat, sportruházat, lábbelik és fej-
fedõk, nevezetesen rövidujjú pólók, melegítõk, farmerek, fürdõ-

és strandruhák, alsóruházat, kesztyûk, zoknik, cipõk, bakancsok,
papucsok, szandálok, bébicipõk, sportcipõk, futócipõk, cipõtal-
pak, fejrevalók, kalapok, svájcisapkák, textilbõl készült bébipe-
lenkák, pizsamák, bébielõkék nem papírból, válltömések ruhák-
hoz, nyakkendõk, csokornyakkendõk, sálak, kendõk, fejkendõk,
malájszoknyák, ruhagallérok, tarka selyemkendõk, csuklópán-
tok, karpántok, fejpántok, övek, nadrágtartók és harisnyakötõ
övek.

(210) M 06 02823 (220) 2006.08.21.
(731) Boyner Holding Anonim Sirketi, Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(554)

(511) 25 Ruházati cikkek, felsõruházat, sportruházat, lábbelik és fej-
fedõk, nevezetesen rövidujjú pólók, melegítõk, farmerek, fürdõ-
és strandruhák, alsóruházat, kesztyûk, zoknik, cipõk, bakancsok,
papucsok, szandálok, bébicipõk, sportcipõk, futócipõk, cipõtal-
pak, fejrevalók, kalapok, svájcisapkák, textilbõl készült bébipe-
lenkák, pizsamák, bébielõkék nem papírból, válltömések ruhák-
hoz, nyakkendõk, csokornyakkendõk, sálak, kendõk, fejkendõk,
malájszoknyák, ruhagallérok, tarka selyemkendõk, csuklópán-
tok, karpántok, fejpántok, övek, nadrágtartók és harisnyakötõ
övek.

(210) M 06 02828 (220) 2006.08.22.
(731) Finnrelax Szauna és Szabadidõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Vecsés (HU)
(740) dr. Tordai Terézia ügyvéd, Vecsés

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és porok festészeti és dekorációs célokra.
3 Mosószerek és más mosóanyagok; tisztító-, fényesítõ-, zsír-
talanító- és csiszolószerek; szappanok, illatszerek, eszenciaola-
jok, kozmetikai cikkek, hajmosószerek, fogkrémek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
19 Nem fém építõanyagok, nem fémbõl készült merev építési
csövek, aszfalt, szurok és bitumen, nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek, emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
28 Játékok, játékszerek; torna- és sportcikkek; díszítések és ka-
rácsonyfadíszek.
39 Szállítás és raktározása.
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41 Személyek nevelésére vagy állatok idomítására vonatkozó
bármely szolgáltatás, azok a szolgáltatások, amelyek alapvetõ
célja az emberek szórakoztatása, mulattatása vagy kikapcsolódá-
sa.

(210) M 06 02434 (220) 2006.07.14.
(731) Nagy Tamás, Budapest (HU)

(541) MONIQUE
(511) 32 Egyéb alkoholmentes italok, különösen: energiaitalok,

sportitalok, erõt adó italok, izotóniás italok; testi, szellemi erõnlé-
tet fokozó italok; roboráló italok; vágykeltõ, vágyfokozó, élénkí-
tõ, serkentõ, potenciafokozó italok; valamint erotikus és szerelmi
italok; bájitalok; afrodiziákumtartalmú alkoholmentes italok;
koffein, taurin, guarana ginzeng, shizandra, kinin, gyógynövény,
fûszer, aloe vera, kaktusz, növény és virág tartalmú alkoholmen-
tes italok (kivéve gyógyászati használatra); feromont és egyéb il-
latanyagokat tartalmazó alkoholmentes italok (kivéve gyógyá-
szati használatra); vitamintartalmú alkoholmentes italok (kivéve
gyógyászati használatra).

(210) M 06 02621 (220) 2006.07.28.
(731) Hedz Telekommunikációs és Informatikai Betéti Társaság,

Szeged (HU)
(740) dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,

Szeged

(546)

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

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

38 Távközlés.

(210) M 06 02247 (220) 2006.06.29.
(731) Bertényi Gábor Márton, Nagymaros (HU);

Gauder Márk Márton, Budapest (HU);
Zsendovits Ábel, Budapest (HU);
Kiss Attila Gábor, Budapest (HU)

(740) dr. Takács Anett, Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

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

43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(210) M 06 02124 (220) 2006.06.16.
(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) LEVENOR
(511) 5 ACE-gátló szerek.

(210) M 06 03308 (220) 1999.04.01.
(731) Barilla G.e R. Fratelli-Societá per Azioni,

Parma (Emilia-Romagna) (IT)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TOGO
(511) 30 Gabonakészítmények; kenyér; kétszersültek; kekszek; pék-

sütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

(210) M 06 02896 (220) 2006.08.29.
(731) Takács Julianna, Budapest (HU)

(541) CSR HUNGARY
(511) 16 Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (készü-

lékek kivételével), CD, e-book.

41 Nevelés, szakmai képzés, rendezvények.

(210) M 06 02156 (220) 2006.06.20.
(731) Fink GmbH, Herrengerg (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TINY TIME PILLS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok emberi haszná-

latra; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminok és ásvá-
nyi készítmények.

(210) M 06 02114 (220) 2006.06.16.
(731) Böllér Élelmiszeripari Feldolgozó Kereskedõ és Szolgáltató Kft.,

Pápa (HU); Benke László, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Hagyma, tartósított; leveskészítmények; levesek; zöldséges
készítmények.

30 Aromás készítmények élelmezéshez; bors; curry (fûszer);
csillagánizs; fahéj (fûszer); fûszerek; fûszerek, ízesítõk; fûszerke-
verék; gyömbér (fûszer); húspuhító szerek, háztartási használatra;
ízesítõszerek; kapribogyók; keményítõtartalmú termékek étke-
zéshez; konyhasó; kurkuma étkezési használatra; mustár; mustár-
liszt; paprika, õrölt (ételízesítõ); salátaöntetek; sáfrány (fûszer)
ételízesítõ; só élelmiszerek tartósítására; sütésre szolgáló anya-
gok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; szegfûszeg (fûszer); sze-
recsendió; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások); vadon élõ
fûszernövények; vanília (ízesítõszer), aroma; ánizsmag; ételízesí-
tõ (fûszer).

(210) M 06 02734 (220) 2006.08.10.
(731) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Pálinkák.
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(210) M 06 02913 (220) 2006.08.30.
(731) Wéber János, Nagykovácsi (HU)
(740) dr. Lovas András, Nagykovácsi

(541) RedTower Computer
(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek, különösen CD-ROM, hajlékony és
mágneses lemezek, monitorok, számítógép-billentyûzetek, szá-
mítógép-memóriák, számítógép-perifériák, egerek, szoftverek,
lemezmeghajtók, interfészek, scannerek, optikai letapogatók,
hangfalak, notebookok, webkamerák, MP3 lejátszók, tápegysé-
gek.

16 Bélyegzõk, brosúrák, vékony fûzött könyvek, ceruzák, cég-
táblák papírból vagy kartonból, blokkok, borítékok, dossziék (pa-
píripari), dobozok kartonból vagy papírból, irattartók (irodai cik-
kek), íróeszközök, katalógusok, levélpapír, csomagolópapír, fe-
delek, kötések, borítók (papíráruk) hirdetõtáblák papírból vagy
kartonból, levelezõlapok, levélpapír, naptárak, naptárak letéphetõ
lapokkal, efemeridák, prospektusok, poszterek, plakátok, falraga-
szok papírból vagy kartonból, söröskorsó-alátétek, tollak (irodai
cikkek), üdvözlõlapok/kártyák, zászlók (papírból), öntapadó cím-
kék (papíripari), névjegykártyák, szatyrok.

37 Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

(210) M 06 02917 (220) 2006.08.30.
(731) Ingatlanvadász Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla; e-mail; hozzáférések
biztosítása számítógépes világhálóhoz; számítógépes terminálok
közötti összeköttetések.

(210) M 06 02291 (220) 2006.07.04.
(731) Standard Snacks S.R.L., Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 32 Teák, jeges teák.

(210) M 06 03574 (220) 2006.11.02.
(731) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gubek Nóra ügyvéd, Budapest

(541) TRIO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.

(210) M 06 03576 (220) 2006.11.02.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 06 03580 (220) 2006.11.02.
(731) SZILKRAMBO Külkereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.,

Békéscsaba (HU)
(740) dr. Fehérvári József, INNOIUS Ügyvédi, Szabadalmi

és Menedzser Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Különféle gabonákból készült, ízesítés nélküli és ízesített
aprósütemények, csipszek és más gabonakészítmények, kekszek,
kukoricapehely, malomipari termékek, mûzli, sós kekszek, zab-
alapú ételek, zabpehely és ezek felhasználásával készült más
élelmiszerek.

(210) M 06 03581 (220) 2006.11.02.
(731) SZILKRAMBO Külkereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.,

Békéscsaba (HU)
(740) dr. Fehérvári József, INNOIUS Ügyvédi, Szabadalmi

és Menedzser Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Különféle gabonákból készült, ízesítés nélküli és ízesített
aprósütemények, csipszek és más gabonakészítmények, kekszek,
kukoricapehely, malomipari termékek, mûzli, sós kekszek, zab-
alapú ételek, zabpehely és ezek felhasználásával készült más
élelmiszerek.

(210) M 06 03582 (220) 2006.11.02.
(731) SZILKRAMBO Külkereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.,

Békéscsaba (HU)
(740) dr. Fehérvári József, INNOIUS Ügyvédi, Szabadalmi

és Menedzser Iroda, Budapest
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(546)

(511) 30 Különféle gabonákból készült, ízesítés nélküli és ízesített
aprósütemények, csipszek és más gabonakészítmények, kekszek,
kukoricapehely, malomipari termékek, mûzli, sós kekszek, zab-
alapú ételek, zabpehely és ezek felhasználásával készült más
élelmiszerek.

(210) M 06 03583 (220) 2006.11.02.
(731) dr. Kajtár István, Budapest (HU)

(541) PROFDOMO
(511) 27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-

tok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

(210) M 06 03665 (220) 2006.11.08.
(731) OMV Refining & Marketing GmbH, Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(591)

(511) 4 Technikai olajok és zsírok; kenõanyagok; üzemanyagok
(beleértve a motorhajtóanyagokat).

35 Reklámozás/propaganda, üzletvezetés, vállalati ügyvitel.

36 Fizetési- és hitelkártyák kiadása és az ezzel összefüggõ
pénzügyi szolgáltatások; hûségkártyák kiadása; tankolóhelyeken
önkiszolgálásnál használatos kártyák kibocsátása.

37 Szervizállomásokon jármûvek számára nyújtott karbantar-
tási és karbantartott állapotba hozási szolgáltatás; jármûvek gon-
dozása és javítási szolgáltatása; jármûvek mosása és tisztítása; ke-
rékabroncs és defektelhárítás; jármûvek tartozékainak beépítése.

39 Áruk raktározása; üzemanyagok (beleértve motorhajtó-
anyagok) és kenõanyagok szállítása, szállítmányozása és raktáro-
zása; jármûvek tankolása.

43 Utazók ellátása, kávéházakban, kantinokban, éttermekben,
falatozókban és üdülõházakban.

(210) M 06 03783 (220) 2006.11.17.
(731) Guangzhou Istone Jewelry Co., Ltd., Guangzhou City (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 14 Dísztárgyak (ékszer); amulettek (ékszer); talizmánok (ék-
szer); gyöngyök; medálok; drágakövek; nyakláncok; ékszerek;
fülbevalók; brossok; karkötõk; gyûrûk; kitûzõk (ékszer).

(210) M 06 02924 (220) 2006.08.31.
(731) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kurucz György ügyvéd, Budapest

(541) MEDUZA UNDERGROUND ELEKTRONIKUS
ZENEI HELYSZÍN

(511) 25 Ruházati cikkek.

41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

43 Vendéglátás, vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 06 03013 (220) 2006.09.08.
(731) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,

Budapest (HU)

(541) TRIO
(511) 5 Osteoporozis-ellenes gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 03034 (220) 2006.09.12.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Szállodai, motel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, bele-
értve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, bele-
értve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmano-
kat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ide-
iglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szol-
gáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcso-
latos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve eme szol-
gáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ reklámozását.

36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, bele-
értve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbe-
adását; bérbeadott szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal
járó apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség
biztosítása.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása, vendéglátóipar (étel és ital), összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása, éttermek, kávéházak ideiglenes szállás-
hely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(210) M 06 03352 (220) 2006.10.12.
(731) dr. Telkes József, Budapest (HU)
(740) Cseke Jolán Valéria, Veszprém

(546)

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

(210) M 06 03353 (220) 2006.10.12.
(731) dr. Telkes József, Budapest (HU)
(740) Cseke Jolán Valéria, Veszprém

(541) Merj álmodni Magyarország!
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.
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(210) M 06 03354 (220) 2006.10.12.
(731) VITEXIM Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) GOLF TEAM
(511) 33 Szeszes italok (a sörök kivételével).

(210) M 06 03355 (220) 2006.10.12.
(731) Pharmacenter Hungary kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 03356 (220) 2006.10.12.
(731) Pharmacenter Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 03357 (220) 2006.10.12.
(731) Pharmacenter Hungary kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 03358 (220) 2006.10.12.
(731) Pharmacenter Hungary kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 03359 (220) 2006.10.12.
(731) Pharmacenter Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 03360 (220) 2006.10.12.
(731) Pharmacenter Hungary kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 03361 (220) 2006.10.12.
(731) Pharmacenter Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 03362 (220) 2006.10.12.
(731) Pharmacenter Hungary kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 03363 (220) 2006.10.12.
(731) Pharmacenter Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 03364 (220) 2006.10.12.
(731) Pharmacenter Hungary kft., Budapest (HU)
(740) dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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(210) M 06 03367 (220) 2006.10.12.
(731) Dr. Fehér & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Jogi szolgáltatások.

(210) M 06 03369 (220) 2006.10.12.
(731) Ya Zhou Nemzetközi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

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

(210) M 06 03109 (220) 2006.09.18.
(731) Ferihegy Tartósított Élelmiszeripari Terméket Elõállító

Csomagoló és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Vecsés (HU)

(740) dr. Tordai Terézia ügyvéd, Vecsés

(546)

(511) 29 Vecsési savanyított káposzta.

(210) M 06 03867 (220) 2006.11.27.
(731) Marikoo Plast Ipari és Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

(541) MARICORK
(511) 20 Szintetikus dugó.

(210) M 06 03869 (220) 2006.11.27.
(731) Cheng Yang Yong, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03870 (220) 2006.11.27.
(731) Zeng Zhong, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03871 (220) 2006.11.27.
(731) Szeretem Magyarországot Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 03790 (220) 2006.11.20.
(731) Vállalkozók és Munkáltatók Oszágos Szövetsége, Budapest (HU)
(740) LÁRHEN Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó és Szolgáltató

Kft., Budapest

(541) Széchenyi kártya. A név hitelez.
(511) 35 Reklámozás; valamint kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

36 Pénzügyletek közvetítése; pénzügyi tanácsadás; finanszíro-
zási szolgáltatások; hitelbonyolítási irodák mûködtetése; faktorá-
lási szolgáltatások.

(210) M 06 03374 (220) 2006.10.13.
(731) Pannonhalmi Fõapátság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Ecet.

(210) M 06 03598 (220) 2006.11.03.
(731) ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Harányi Ágnes ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászzsinórok, horgászcsalik, horgászcsalétkek, kapásérzékelõk,
kapásjelzõk, horgászúszók, merítõzsákok horgászathoz, halhor-
gok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(210) M 06 03599 (220) 2006.11.03.
(731) ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Harányi Ágnes ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászzsinórok, horgászcsalik, horgászcsalétkek, kapásérzékelõk,
kapásjelzõk, horgászúszók, merítõzsákok horgászathoz, halhor-
gok, és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(210) M 06 03873 (220) 2006.11.28.
(731) Darázsdi Attila, Gyõr (HU)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna, Gyõr

(541) IKONFILM
(511) 41 Digitális képfelvételezés, audioberendezések kölcsönzése,

filmfeliratozás, filmkészítés, filmfelvevõk és tartozékaik köl-
csönzése, hangfelvételek kölcsönzése; készítése.

45 Gyászszertartások, temetési szolgáltatások.

(210) M 06 03875 (220) 2006.11.28.
(731) Promo Power Kft., Szentendre (HU)

(546)

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

(210) M 06 03879 (220) 2006.11.28.
(731) Harmant Kft., Tatabánya (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Férfi, nõi felsõruházati cikkek; farmerruházat; trikók.

(210) M 06 03881 (220) 2006.11.28.
(731) BSI Futó Kft., Budapest (HU)

(541) FITTARÉNA
(511) 41 Sport és kulturális tevékenység.

(210) M 06 03882 (220) 2006.11.28.
(731) SANOFI PASTEUR Société Anonyme, Lyon (FR)
(300) 063434346 2006.06.13. FR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BENEFIVE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, vakcinák.

(210) M 06 03883 (220) 2006.11.28.
(731) SANOFI PASTEUR Société Anonyme, Lyon (FR)
(300) 063434345 2006.06.13. FR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) HEXAKIM
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, vakcinák.

(210) M 06 02942 (220) 2006.09.04.
(731) Csukás Csaba, Budapest (HU);

Monori-Kiss Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth K. Tibor, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari
cikkek, papír-papíripari ragasztóanyagok, tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével), nyomdabetûk, klisék.

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

(210) M 06 02943 (220) 2006.09.04.
(731) Phan Cuong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, kalapáruk, cipõk.

(210) M 06 02945 (220) 2006.09.04.
(731) Q-FORCE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Elemek, elektromos.
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(210) M 06 02954 (220) 2006.09.04.
(731) Gaia Stones Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kocsis Ildikó, Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás), egészség(védõ) klubok
(kondicionálás), elektronikus könyvek és folyóiratok on-line ki-
adása, gyakorlati képzés (szemléltetés), klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás), könyvkiadás, kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése, levelezõ tanfolyamok, oktatás, okta-
tási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, szabadidõs szolgál-
tatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szövegek
kiadása (nem reklámcélú), versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), élõ elõadások bemutatása.

(210) M 06 03204 (220) 2006.09.26.
(731) AAA AUTO Gépjármû-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

(546)

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
gépkocsiláncok; biztonsági gyermekülések jármûvekbe; jármû-
vek belsõ kárpitjai; kürtök jármûvekhez; csomagtartók jármûvek-
hez; kerékpár- és síléctartók; abroncsok jármûkerekekhez; lopás-
gátló riasztók jármûvekhez; ezen áruosztályba foglalt jármû-ki-
egészítõk.

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; pénzügyi tanácsadás; különösen jármû lízingszerzõdések
tekintetében; pénzügyi tanácsadás bérleti szerzõdésekre vonatko-
zóan; pénzváltás; zálogkölcsönzés; pénzügyi tanácsadás a fenti

szolgáltatások tekintetében; biztosításokkal kapcsolatos szolgál-
tatások.

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

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

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

(210) M 06 03205 (220) 2006.09.26.
(731) AAA AUTO Gépjármû-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

(546)

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

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

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

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

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

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

40 Anyagmegmunkálás; jármûvek és jármûalkatrészek össze-
szerelése, beszerelése.
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(210) M 06 03206 (220) 2006.09.26.
(731) L’ORÉAL Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, parfüm, kölnivíz; fürdõ- és
tusolózselék és -sók nem gyógyászati célra; pipereszappanok,
testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek, ápoló-
folyadékok, zselék és púderek az arcra, testre és kezekre; napvédõ
készítmények; sminkkészítmények; samponok; zselék, spray-k,
habok és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok;
hajmosó szerek, hajszínezõ és hajszíntelenítõ készítmények; tar-
tóshullámosító és göndörítõ készítmények; illóolajok személyes
használatra, fogkrémek.

(210) M 06 03481 (220) 2006.10.25.
(731) Sárkány Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Sallay András, Sallay András Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SÁRKÁNY LOVAGREND
(ORDO DRACONUM)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 06 03482 (220) 2006.10.25.
(731) Sárkány Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Sallay András ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 06 03602 (220) 2006.11.03.
(731) ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Harányi Ágnes ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászzsinórok, horgászcsalik, horgászcsalétkek, kapásérzékelõk,
kapásjelzõk, horgászúszók, merítõzsákok horgászathoz, halhor-
gok, és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(210) M 06 03609 (220) 2006.11.06.
(731) Vásárnap Kft., Budapest (HU)

(591)

(511) 35 Eladási propaganda (mások számára), hirdetések levélben
megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készí-

tése, import-export ügynökségek, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, televíziós reklámozás, árube-
mutatás, áruminták terjesztése, árverés, üzleti felvilágosítás, üzle-
ti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére.

41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),
bálok szervezése, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), versenyek szerve-
zése (oktatás vagy szórakoztatás), élõ elõadások bemutatása.

(210) M 06 03611 (220) 2006.11.06.
(731) Parfums Christian Dior, S.A., Paris (FR)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DIOR BACKSTAGE
(511) 3 Kozmetikai cikkek.

(210) M 06 03501 (220) 2006.10.25.
(731) Koós Gábor Balázs, Zirc (HU)

(541) Tragédia Galéria
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 06 03503 (220) 2006.10.25.
(731) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) IXUNIPRA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények humán alkalmazásra kóros elhí-

zás, cukorbaj, inkontinencia, szív- és érrendszeri betegségek, a
központi idegrendszer betegségei és rendellenességei, anyagcse-
rezavarok, szélütés, rákbetegség, gyulladás és gyulladással járó
betegségek, az átültetett szervvel szembeni intolerancia kezelésé-
re és ezek megelõzésére; gyógyszerkészítmények humán alkal-
mazásra, nevezetesen antibiotikumok, gombafertõzés elleni, ví-
rusfertõzés elleni készítmények, és a természetes immunreakciót
befolyásoló készítmények, gyógyszerészeti ellenanyagok; diag-
nosztikai gyógyszerkészítmények humán alkalmazásra a pulzus-
szám emelésére, valamint kontrasztanyagok.

(210) M 06 03560 (220) 2006.10.31.
(731) INTERSONIC, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 06 03561 (220) 2006.10.31.
(731) CLIFF KONYHÁK Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pereszteg (HU)
(740) dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron
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(591)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 06 03804 (220) 2006.11.21.
(731) Szuper Média Információs és Lapkiadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kistelek (HU)
(740) dr. Budai Géza, Budai Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

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

(210) M 06 03384 (220) 2006.10.16.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÖRETVARÁZS
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; húsleves-kon-

centrátumok; húsleves, erõleves; húslevesekhez (táptalajhoz) ké-
szítmények; 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 sze-
rek; 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 élel-
miszerek sütéséhez, fõzéséhez; jég.

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

(210) M 06 03332 (220) 2006.10.10.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 03333 (220) 2006.10.10.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 03334 (220) 2006.10.10.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 06 03509 (220) 2006.10.26.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(210) M 06 03530 (220) 2006.10.30.
(731) Tolvaly Ferenc, Budapest (HU)
(740) dr. Bencze András, Zelkó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BOSZPORUSZ FELETT A HÍD
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

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

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

(210) M 06 03531 (220) 2006.10.27.
(731) Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu „ALMAZ-M”,

Odinstovo, Moscow region (RU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) KRASNAYA LINIYA
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, kozmetikai kendõk; hajmo-
só szerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; egészségügyi betétek és kendõk; diétás anyagok gyógyászati
használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ
anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kárté-
kony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 06 03532 (220) 2006.10.27.
(731) PANNONHALMI BORHÁZ Termelõ és Szolgáltató Korlátolt

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

és Szabadalmi Iroda, Gyõr

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

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

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

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

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

(210) M 06 03555 (220) 2006.10.30.
(731) Carl Freudenberg KG, Weinheim (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AIRCRUISE
(511) 12 Rugók, jármûvek lengéscsillapítására és hordórugók jármû-

vek számára; rugók a vezetõfülke és a vezetõülés lengéscsillapítá-
sára.

(210) M 06 03236 (220) 2006.09.29.
(731) HBO Holding Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tiszeker Éva ügyvéd, Budapest

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

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

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, anyagok mûvé-
szek részére; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomda-
betûk; klisék; (nyomtatásban megjelenõ termékek, magazinok).

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

(210) M 06 03243 (220) 2006.09.29.
(731) Goodbaby Child Products Co., Ltd., Jiangsu Province, P.R. (CN)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 28 Rollerek; összetett tevékenységet igénylõ játékok gyerme-
kek és csecsemõk részére; csörgõk (játékszerek); összenyomható
játékok; vízben használható játékok; játékok; tetnevelési és sport-
cikkek; karácsonyfadíszek; íjászfelszerelések; labdák labdajáté-
kokhoz; álló edzõkerékpárok; dámajátékok; játékkártyák; hor-
gászfelszerelések; eszközök testgyakorláshoz; testépítõ felszere-
lések; térdvédõk (sportcikkek); lábszárvédõk (sportcikkek); ké-
szülékek elektronikus játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv-ve-
võkészülékkel mûködtethetõk, asztalok asztalifocihoz; hinták;
hintalovak; játék sárkányok; bábuk, marionettek; szörfök, csúsz-
kák; játékok, különösen játék léggömbök, építõjátékok, társasjá-
tékok, babák, babaházak, babaszobák, méretarányosan kicsinyí-
tett jármûmodellek, mozgó, függõ játékok, csúszdák (játéksze-
rek), plüssmackók, játék autók.

(210) M 06 03701 (220) 2006.11.13.
(731) Irvita Plant Protection, a Branch of Celsius Property B.V.

(Holland Antillákon bejegyzett cég), Curacao (AN)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MIRADOR
(511) 5 Peszticidek, beleértve a fungicideket mezõgazdasági hasz-

nálatra.

(210) M 06 03727 (220) 2006.11.14.
(731) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 06 03729 (220) 2006.11.14.
(731) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 06 03730 (220) 2006.11.14.
(731) Magyar Posta Életbiztosító Zrt., Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 06 03731 (220) 2006.11.14.
(731) Magyar Posta Életbiztosító Zrt., Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 06 03732 (220) 2006.11.14.
(731) Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

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

(210) M 06 03733 (220) 2006.11.14.
(731) The Clorox Company, Oakland, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más ruhatisztító szerek, tisztító-,
fényezõ-, súroló-, pucoló- és ledörzsölõszerek, szappanok, tisztí-
tószerek.
5 Fertõtlenítõszerek, baktériumölõ szerek és szagtalanító de-
zodorok nem személyi használatra.

(210) M 06 03734 (220) 2006.11.14.
(731) The Clorox Company, Oakland, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények, és más ruhatisztító szerek, tisztító-,
fényezõ-, súroló-, pucoló- és ledörzsölõszerek, szappanok, tisztí-
tószerek.
5 Fertõtlenítõszerek, baktériumölõ szerek és szagtalanító de-
zodorok nem személyi használatra.

(210) M 06 03735 (220) 2006.11.14.
(731) The Clorox Company, Oakland, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más ruhatisztító szerek, tisztító-,
fényezõ-, súroló-, pucoló- és ledörzsölõszerek, szappanok, tisztí-
tószerek.
5 Fertõtlenítõszerek, baktériumölõ szerek és szagtalanító de-
zodorok nem személyi használatra.

(210) M 06 03736 (220) 2006.11.14.
(731) The Clorox Company, Oakland, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más ruhatisztító szerek, tisztító-,
fényezõ-, súroló-, pucoló- és ledörzsölõszerek, szappanok, tisztí-
tószerek.

5 Fertõtlenítõszerek, baktériumölõ szerek és szagtalanító de-
zodorok nem személyi használatra.

(210) M 06 03167 (220) 2006.09.22.
(731) Baranyi Ildikó, Budapest (HU)

(546)

(511) 21 Üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

(210) M 07 00099 (220) 2007.01.16.
(731) Antal Júlia, Budapest (HU); Nagy Szilvia, Budapest (HU)
(740) dr. Benkõ Ferenc, Benkõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Bálok szervezése; diszkók (szolgáltatásai); elõadómûvé-
szek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és le-
bonyolítása; fogadások tervezése (szórakoztatás); karaoke szol-
gáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy okta-
tás); show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszárió
szolgáltatásai); zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; ze-
nés kabarék, varieték; éjszakai klubok.

(210) M 06 03737 (220) 2006.11.15.
(731) GÁTIBA Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 06 03738 (220) 2006.11.15.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 06 03739 (220) 2006.11.15.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VÉNUSZ KONYHATÜNDÉR
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 06 03740 (220) 2006.11.15.
(731) American Life Insurance Company, Wilmington, Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(541) AHICO FIRST AMERICAN-HUNGARIAN IN-
SURANCE COMPANY

(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

(210) M 06 03472 (220) 2006.10.24.
(731) PallaP Reklámstúdió és Kiadói Kft., Budapest (HU)

(541) Bálidõ Magazin
(511) 16 Magazinok, revük (idõszaki lapok).

(210) M 06 03639 (220) 2006.11.07.
(731) Vér József, Budapest (HU)

(541) wellnessadsl
(511) 38 Távközlés.

(210) M 06 03743 (220) 2006.11.15.
(731) R-Design Studió Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 06 03744 (220) 2006.11.15.
(731) R-Design Studió Kft., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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(210) M 06 03747 (220) 2006.11.15.
(731) BA-HA-MA’S Élelmiszer Nagykereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Dunakeszi (HU)
(740) Péterszegi Jánosné, Budapest

(546)

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

(210) M 06 03748 (220) 2006.11.15.
(731) Zolcer, Jan, Grünwald (DE)

(546)

(511) 21 Grillezõ- és fõzõkészülékek egysége.

(210) M 06 03750 (220) 2006.11.15.
(731) MetaCom Holding Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MSales
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 06 03751 (220) 2006.11.15.
(731) MetaCom Holding Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 06 03754 (220) 2006.11.16.
(731) Tóthné Keczán Zsuzsa, Gyõr (HU)

(546)

(511) 42 Szépségszalonok, nõi vagy férfi fodrászszalonok, szolári-
umszalonok szolgáltatásai, manikûr; pedikûr; masszázs; gyógy-
masszázs, gyógytorna személyre szabott szépségápolási és divat-
tanácsadási („styling”) szolgáltatások; hajdúsítás parókák segít-
ségével; nem orvosi jellegû tájékoztatás a hajhullás megelõzésé-
vel és a hajnövekedéssel kapcsolatban; az egészséges hajjal és fej-
bõrrel, a fejbõr masszírozásával kapcsolatban; higiéniai és szép-
ségápolási ellátás; szépségszalonokban és fodrászszalonokban
használt gépek és berendezések kölcsönzése.

(210) M 06 03755 (220) 2006.11.16.
(731) Engyel Antal, Gyõr (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítés, filmfor-
galmazás; videoszalagok, mozifilmek-, filmvetítõk, audio- és vi-
deoberendezések, ezek tartozékai kölcsönzése; szabadidõs és
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); show-mûsorok;
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); kulturá-
lis vagy nevelési célú elõadások, kiállítások szervezése; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus pub-
likációk; kulturális versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoz-
tatás).

(210) M 06 03756 (220) 2006.11.16.
(731) Petõ István, Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; iro-
dai munkák, reklámozás.

41 Nevelés és szórakoztatás, oktatási tevékenység; konferenci-
ák, szimpóziumok, szemináriumok, fesztiválok, kulturális célú
kiállítások szervezése, fesztiválok, bemutatók és gyakorlatok
szervezése, rendezése és vezetése; a fesztivállal kapcsolatban, ill.
annak keretében több napig tartó gasztronómiai rendezvénysoro-
zat; szakácsverseny, bemutató, kóstoló, a népi hagyományokat
felelevenítõ különféle kulturális programok szervezése; a feszti-
vállal kapcsolatos szolgáltatások körébe beletartozó kiadói tevé-
kenység, elõadó-mûvészeti, mûvészeti és mûvészeti segítõ tevé-
kenység, televíziós és rádiós mûsorok készítése, kiadása és köl-
csönzése.

(210) M 06 03757 (220) 2006.11.16.
(731) Pál Kálmán, Gyõr (HU)

(546)
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; kulturális, vallási, történelmi, nevelési célú elõ-
adások, szerzõi estek, szemináriumok, konferenciák, kongresszu-
sok kiállítások rendezése, szervezése és lebonyolítása; elõadómû-
vészek szolgáltatásai; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szim-
póziumok szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolítása; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás, zenés elõadások
és egyéb színpadi produkciók, mûsorok; szórakoztatási tárgyú
információk; üdülõtáborok szolgáltatásai; versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás); szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú).

(210) M 06 03759 (220) 2006.11.16.
(731) edno 1 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03761 (220) 2006.11.16.
(731) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lásadás.

(210) M 06 04240 (220) 2006.12.28.
(731) Development Center for Teaching Chinese as a Foreign Language

of the Ministry of Education P.R.C., Beijing (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatott kiadványok, könyvek, folyóiratok, oktató jelle-
gû falitérképek, borítékok (irodaszer), nyomtatott anyagok, papír-
lapok (irodaszer); brosúrák, oktatási anyagok (készülékek kivéte-
lével), irodaszerek; bizonyítványok; zsákok (borítékok, zacskók)
papírból vagy mûanyagból, csomagoláshoz; hirdetõtáblák papír-
ból vagy kartonból.

(210) M 06 04241 (220) 2006.12.28.
(731) Development Center for Teaching Chinese as a Foreign Language

of the Ministry of Education P.R.C., Beijing (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatott kiadványok, könyvek, folyóiratok, oktató jelle-
gû falitérképek, borítékok (irodaszer), nyomtatott anyagok, papír-
lapok (irodaszer); brosúrák, oktatási anyagok (készülékek kivéte-
lével), irodaszerek; bizonyítványok; zsákok (borítékok, zacskók)
papírból vagy mûanyagból, csomagoláshoz; hirdetõtáblák papír-
ból vagy kartonból.

(210) M 06 04245 (220) 2006.12.29.
(731) Color Image Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Lassíts az életért!
(511) 9 Sebességmérõ berendezések.

41 Nevelés; szakmai képzés.

(210) M 06 04246 (220) 2006.12.29.
(731) Vida Balázs, Pápa (HU)
(740) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(546)

(511) 30 Cukorkaáru, csokoládé.

(210) M 06 04247 (220) 2006.12.29.
(731) Victoria Fashion Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk gyermekeknek.

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

(210) M 06 04248 (220) 2006.12.29.
(731) Victoria Fashion Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; táskák, kézitáskák,
bevásárlótáskák, útitáskák, bõröndök, hátizsákok, irattáskák, ak-
tatáskák, iskolatáskák, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák,
strandtáskák, ernyõk, esernyõk, napernyõk, bõrszíjak, erszények,
pénztárcák, levéltárcák, névjegytartók, kártyatartók.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 06 04251 (220) 2006.12.29.
(731) CSOKI SAVARIA Kft., Pápa (HU)
(740) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(546)

(511) 30 Cukorkaáru, csokoládé.

(210) M 07 00202 (220) 2007.01.23.
(731) Matador a.s., Púchov (SK)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 12 Légtömlõs gumikerék minden típus; gépkocsi-alkatrészek
és tartalék alkatrészek.

35 Reklámozás; szakértõi üzleti konzultáció; üzleti közvetítõ
szerviz a 12. áruosztállyal és a 37. szolgáltatási osztállyal kapcso-
latosan; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások a
12. áruosztályra vonatkozóan.

37 Gumiabroncs szervizszolgáltatás; gumiabroncsok újrafu-
tóztatása.

(210) M 07 00203 (220) 2007.01.23.
(731) Great Wall Motor Company Limited (Kína törvényei szerint

mûködõ vállalat), Baoding, Hebei (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Személygépkocsik; autók; teherautók; kamionok; sportko-
csik; buszok; meghajtó szerkezetek földi jármûveknek; kemping-
autók; párnázat jármûveknek; mentõautók.

37 Motoros jármû fenntartás és javítás; jármûszerviz-állomá-
sok; benzinkutak jármûveknek; jármûtisztítás; jármûolajozás;
jármûvek rozsdamentesítése; jármûfényesítés; autómosás; gumi-
abroncsok újrafutóztatása.

(210) M 07 00204 (220) 2007.01.23.
(731) AUTÓSZIGET Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

Iroda, Budapest

(541) AUTÓSZIGET
(511) 12 Szárazföldi gépjármûvek, különösen személygépkocsik és

motorok, ezek alkatrészei és tartozékai.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

39 Autókölcsönzés.

(210) M 07 00205 (220) 2007.01.23.
(731) Kraft Foods Schweiz Holdig AG, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávépótló szerek, kávés italok és
ilyen italokhoz való készítmények.

(210) M 06 03981 (220) 2006.12.07.
(731) Magyar Lapkiadók Egyesülete, Budapest (HU)

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

43 Vendéglátóipar.

(210) M 06 03985 (220) 2006.12.07.
(731) CHRISTÍNA MODA Divatáru Készítõ, Forgalmazó

és Kereskedõ Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bánkuti Beáta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03990 (220) 2006.12.07.
(731) Rákos Tamás, Cered (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, bankügyletek, biztosítási statisztikai szolgáltatások, bizto-
sítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, biztosítások,
finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák, hitelkártya-szolgáltatá-
sok, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, in-
gatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete, jelzálog-hitele-
zés, kölcsön (finanszírozás), kölcsön támogatási alapok szolgálta-
tásai, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan),
pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi szponzorálás, támoga-
tás, pénzügyi tanácsadás, részletfizetéses hitelnyújtás, tõkekihe-
lyezés, tõkeberuházás, zálogkölcsönzés, életbiztosítás.

(210) M 06 03992 (220) 2006.12.07.
(731) QN Creative Stúdió Kft., Szolnok (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; elektronikus ügyintézés, ügyfélszolgá-
lat; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,
rendezése, adatkutatás számítógépen (mások számára), hirdetési
oldalak készítése, hirdetési hely kölcsönzése, szabadtéri hirdetés,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése,
on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piackuta-
tás, reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyom-
tatványok, CD, áruminták) terjesztése, szakmai konzultációk üz-
leti ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; tanácsadás és segítségnyúj-
tás; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés;
adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adat-
bázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáférés biztosítása in-
terneten keresztül; számítógép-programozás, számítógépes prog-
ramok kidolgozása, számítógépes ügyeletfigyelõ rendszerek ter-
vezése, mûködtetése; internetes honlaptervezés, -fejlesztés, hon-
lap- és webszolgáltatások.
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(210) M 06 03993 (220) 2006.12.07.
(731) Nyéki Andrea, Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, ismertetõfüzetek, különféle útmu-
tatók; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); idõ-
szaki kiadványok, terjesztett útmutató és tájékoztató-, reklámki-
adványok; nyomtatott információs és regionális kiadványok; szó-
rakoztatóprogramokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok;
hírlevelek; újságok; folyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb
nyomtatott anyagok.

(210) M 06 03994 (220) 2006.12.07.
(731) Neuberger-Kovács Beáta, Bazsi (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; kulturális, történelmi, hagyományõrzõ, nevelési
célú elõadások, szerzõi estek, szemináriumok, konferenciák,
kongresszusok, kiállítások rendezése, szervezése és lebonyolítá-
sa; elõadómûvészek szolgáltatásai; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; eszmecse-
rék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása; szórakoztató vagy oktató klubszol-
gáltatások; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás, ze-
nés elõadások és egyéb színpadi produkciók, mûsorok; szórakoz-
tatási tárgyú információk; üdülõtáborok szolgáltatásai; versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); szövegek kiadása (nem
reklámcélú).

(210) M 06 03995 (220) 2006.12.07.
(731) Szerdahelyi Helga, Gyõr (HU)

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása; társkeresés; tár-
sas kíséret; társkeresõ klubok; társkereséssel kapcsolatos egyéb
szolgáltatások nyújtása.

(210) M 06 03996 (220) 2006.12.07.
(731) QN Creative Stúdió Kft., Szolnok (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; papírból
vagy kartonból üzleti, partnerkártyák, kézikönyvek, évkönyvek,
magazinok, hírlevelek, nyomtatványok, prospektusok, poszterek,
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), eligazító
térképek, tájékoztató- és hirdetõtáblák, grafikus ábrázolások.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; elektronikus ügyintézés, ügyfélszolgá-
lat; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,
rendezése, adatkutatás számítógépen (mások számára), hirdetési
oldalak készítése, hirdetési hely kölcsönzése, szabadtéri hirdetés,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése,
on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piackuta-
tás, reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyom-
tatványok, CD, áruminták) terjesztése, szakmai konzultációk üz-
leti ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése.

41 Nevelés; szakmai képzés; egészség(védõ) klubok, elektro-
nikus könyvek és folyóiratok online kiadása, klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás), oktatás, élõ és online elõadások,
eszmecserék, kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szer-
vezése és lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; tanácsadás és segítségnyúj-
tás; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés;
adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adat-
bázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáférés biztosítása in-
terneten keresztül; számítógép-programozás, számítógépes prog-
ramok kidolgozása, számítógépes ügyeletfigyelõ rendszerek ter-
vezése, mûködtetése; internetes honlaptervezés, fejlesztés, hon-
lap- és webszolgáltatások.

(210) M 06 03998 (220) 2006.12.07.
(731) Intelsat, Ltd. (a Bermuda Corporation), Pembroke (BM)
(300) 78/905,123 2006.06.09. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CLOSER, BY FAR
(511) 38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen audio, video, hang,

kép és adat továbbítása mûholdon keresztül.

(210) M 06 04001 (220) 2006.12.07.
(731) English Home Nursery and Daycare Alapítvány,

Törökbálint (HU)
(740) dr. Buzády Csongor, Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 04002 (220) 2006.12.07.
(731) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AGROKLIK
(511) 42 Mezõgazdasággal kapcsolatos internetalapú tanácsadás és

programok.

44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdõgazdasági szolgáltatások.
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(210) M 07 00147 (220) 2007.01.18.
(731) Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ROTAVEC
(511) 5 Állatorvosi oltóanyagok.

(210) M 06 04028 (220) 2006.12.11.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 06 04031 (220) 2006.12.11.
(731) WITT-SYS Consulting Zrt., Budapest (HU);

SCRIPTUM AUDIT Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 04034 (220) 2006.12.11.
(731) HC Linear Kft., Pécs (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 00012 (220) 2007.01.03.
(731) Eredics Vilmosné, Csepreg (HU)
(740) VTPatent Iparjogvédelmi és Innovációs Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 12 Szelepek és szelepszárak jármûabroncsokhoz, kerékki-
egyenlítõ súlyok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; ezen belül különösen: jármûabroncsokhoz alkalmazott
szelepek, szelepszárak, kerékkiegyenlítõ súlyok kis- és nagyke-
reskedelme.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások, ezen belül különösen: gu-
miabroncsok és tartozékaik javítása, szerelése.
38 Távközlés.
42 Számítógépes szolgáltatások, internet tartalomszolgáltatás
és szerkesztés.

(210) M 06 03915 (220) 2006.11.30.
(731) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest

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

gyák.
5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 06 03916 (220) 2006.11.30.
(731) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest

(541) Infinity
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-

ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 06 03917 (220) 2006.11.30.
(731) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest

(541) Mycostar
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-

ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 06 04049 (220) 2006.12.12.
(731) BAHIA Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné Szabó Edit, Dunakeszi

(546)

(511) 16 Acéltollak, albumok, borítékok, ceruzahegyezõk, ceruzák,
cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék nem szövetbõl, cso-
magolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, asztalterítõk pa-
pírból, füzetek, grafikus ábrázolások, iratgyûjtõk, dossziék, irat-
kapcsok, gémkapcsok, irattartók, íróeszközök, írókészletek, író-
szerek, írómappák, levelezõlapok, levélpapír, naptárak, naptárak
letéphetõ lapokkal, noteszek, nyomtatványok, papír zsebkendõk,
radírgumik, rajztömbök, szalvéták papírból, tollak, tolltartók,
toll- és ceruzatartók, töltõceruzák, töltõtollak, zacskók.
18 Bevásárlótáskák, bõröndök, kézitáskák, ernyõk, hátizsákok,
irattáskák, iskolatáskák, napernyõk.
20 Bútorok, cégtáblák, cégérek fából vagy mûanyagból, képke-
retek, kosarak, mûvészeti tárgyak, párnák, fejpárna, nagy kosa-
rak, kanapék, fotelek, karosszékek, fonott kosarak, díványok, ke-
revetek, karosszékek, kerevetek, pamlagok, képkeretek, komó-
dok, ládák, dobozok, nyugágyak, székek, tálcák, virágtartók,
virágállványok, zsámoly, ágyak, ékszeres doboz.
21 Asztali olajtartók, nem nemesfémbõl, asztalnemû nem ne-
mesfémbõl, borsdaráló (kézi), borstartók, nem nemesfémbõl,
bögrék, serlegek, kelyhek nem nemesfémbõl, cégtáblák porcelán-
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ból vagy üvegbõl, cukortartók, csészealjak, csészék, ecet-, olaj-
tartók, edények, edénykészletek, fajanszedények, formák jégkoc-
kához, fûszertartók, hûtõtáskák, ivóedények, ivópoharak, kan-
csók, kaspók, kávéskészletek, kenyérkosarak, kenyérvágó desz-
kák, kerámiák háztartási használatra, konyhai edénykészletek,
konyhai eszközök, konyhai vágódeszkák, kosarak háztartási
használatra, lapos csészék, tálcák, levesestálak, mûvészeti tár-
gyak, piknikhez edénykészletek, piperetáskák, neszesszerek, sajt-
harangok, salátástálak, sószórók, süteményes tálcák, szalvétatar-
tók, szalvétákhoz gyûrûk, tálak, tálcák, tányérok, teásdoboz, teás-
készlet, tojástartó, vajtartók, vázák, virágcserép, üvegkancsók,
üvegtálak.

24 Arctörlõk (textilbõl), asztali vászonnemû (textilbõl), asztal-
kendõk textilbõl, asztalterítõk, bútorhuzatok textilbõl, bútorszö-
vetek, kárpitok, bútorvédõ huzatok, címkék szövetbõl, díszpárna-
huzatok, függönykikötõ zsinór, párnahuzat, poháralátétek, szal-
véták, tányéralátétek, törülközõk textilanyagból, úti takarók, plé-
dek, zsebkendõk textilanyagból, ágynemûk, ágytakarók.
25 Cipõk, csecsemõnadrágok, díszzsebkendõk (ruházat), dzse-
kik, fejfedõk, felsõruházat, fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, für-
dõpapucsok, fürdõruhák, fürdõsapkák, fürdõszandálok, kabátok,
kalapok, készruhák, köntösök, pongyolák, kötények, lábbelik, nõi
ruhák, papucsok, partedlik, pólók, pulóverek, zoknik, övek.

(210) M 06 04050 (220) 2006.12.12.
(731) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mélykúti Péter jogtanácsos, Budapest

(546)

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

(210) M 06 04054 (220) 2006.12.12.
(731) Brandenburg Géza, Érd (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 07 00001 (220) 2007.01.02.
(731) Kiss János, Tata (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 33 Borok, habzóborok, pezsgõk, alkoholos italok (a sörök kivé-
telével), alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos kivonatok,
gyümölcstartalmú alkoholos italok, lõre, csiger, emésztést elõse-
gítõ italok, likõrök, szeszes italok, pálinkák, brandyk.

(210) M 06 04057 (220) 2006.12.13.
(731) Tiara Gazdaságszervezõ és Tõkebefektetési Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bada János jogtanácsos, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

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

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

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

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

(210) M 06 04081 (220) 2006.12.14.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 06 04082 (220) 2006.12.14.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 06 04083 (220) 2006.12.14.
(731) Settlers Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(541) SETTLERS
(511) 35 Segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányítá-

sában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üz-
leti ügyekben; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárások-
kal; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás;
üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgáltatá-
sok.
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(210) M 06 04084 (220) 2006.12.14.
(731) Bankó Kft., Miskolc (HU)
(740) Pap Béla szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 28 Babaházak, csúszdák, dobható korongok (játékszerek), esz-
közök testgyakorláshoz, hálók (sportcikkek), hintalovak, hinták,
játék autók, játék sárkányok, játékok, játékszerek, karikajátékok,
méretarányosan kicsinyített jármûmodellek.

41 Fogadások tervezése (szórakoztatás), szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú informáci-
ók, testnevelés, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozta-
tás), élõ elõadások bemutatása.

(210) M 06 04156 (220) 2006.12.20.
(731) INDEX.HU Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 06 04157 (220) 2006.12.20.
(731) INDEX.HU Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 06 04162 (220) 2006.12.20.
(731) Kende Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Zsolt, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 06 04164 (220) 2006.12.20.
(731) Live PR Kkt., Budapest (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra, Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 04165 (220) 2006.12.20.
(731) Live PR Kkt., Budapest (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra, Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 06 04167 (220) 2006.12.20.
(731) Red-Cherry Kft., Érd (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 06 04160 (220) 2006.12.20.
(731) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(210) M 07 00047 (220) 2007.01.10.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Csiha Judit, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZeoFlavin-C
(511) 32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
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(210) M 07 00048 (220) 2007.01.10.
(731) Aquarius-Aqua Kft., Cegléd (HU)
(740) dr. Baltay Levente, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda, Gyál

(541) AQUARILLA
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 07 00059 (220) 2007.01.10.
(731) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 1 308 467 2006.07.10. CA
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BLACKBERRY PEARL
(511) 9 Elektronikus kézi vezérlésû egységek és tartozékai, neveze-

tesen elemek, autóban használatos készletek (car kit), töltõk, száj-
beszélõs fejhallgatók (head set), vezeték vágók/tartók, dobozok,
elemborítók és összekapcsoló/töltõ alátétek adatok drót nélküli
befogadásának és/vagy továbbításának biztosítására, amely lehe-
tõvé teszi hangos üzenetek befogadását és továbbítását is; szoftver
üzenetek, teljes számítógépes hálózat, e-mailek és/vagy adatok
továbbításának és/vagy befogadásának biztosítására, amely hasz-
nálható akár egy vagy több elektronikus kézi vezérlésû egység kö-
zött vagy olyan adattárolóknál, amelyek egy személyi számító-
géphez vagy szerverhez csatlakoztathatók; szoftver az egyes
helyszíni vagy állandó (rögzített )állomások és/vagy egységek
adatainak összehangolásához, és olyan szoftverek, amelyek egy-
vagy kétirányú drót nélküli adattovábbítást, nevezetesen vállalati
adatok egy- vagy kétirányú továbbítását biztosítják.

38 E-mail szolgáltatás; üzenet küldése drót nélküli adattováb-
bítási szolgáltatás segítségével, azaz olyan szolgáltatás, amely le-
hetõvé teszi, hogy a felhasználó drót nélküli adathálózat segítsé-
gével küldjön, illetve kapjon üzenetet; egyirányú és kétirányú la-
pozási szolgáltatások; hangüzenetek befogadására és továbbításá-
ra vonatkozó szolgáltatások.

(210) M 07 00104 (220) 2007.01.16.
(731) Nagykõrösi Tejfeldolgozó Kereskedelmi és Korlátolt Felelõsségû

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

(541) SEMIRAMIS
(511) 29 Tej és tejtermékek.

(210) M 07 00105 (220) 2007.01.16.
(731) DUPAREC Papírbegyûjtõ és Feldolgozó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 40 Hulladék és szemét újrafeldolgozása/hasznosítása, hulla-
dékkezelés/átalakítás, hulladékok és újrahasznosítható anyagok
osztályozása.

(210) M 07 00106 (220) 2007.01.16.
(731) DUPAREC Papírbegyûjtõ és Feldolgozó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 40 Hulladék és szemét újrafeldolgozása/hasznosítása, hulla-
dékkezelés/átalakítás, hulladékok és újrahasznosítható anyagok
osztályozása.

(210) M 07 00109 (220) 2007.01.16.
(731) dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, Karlsruhe (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.

(210) M 07 00206 (220) 2007.01.24.
(731) HUNGARO TELECOM Kft., Debrecen (HU)
(740) Zobin Dániel, Gyál

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 07 00212 (220) 2007.01.24.
(731) Libri Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok, hírlevelek, prospektusok.

35 Rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, televíziós reklámo-
zás.

41 Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,
könyvkiadás, oktatási tárgyú információk, rádió- és televízió-
programok készítése.

(210) M 07 00214 (220) 2007.01.24.
(731) Szilkrambo Külkereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.,

Békéscsaba (HU)

(541) -a puha selymes székletért!
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

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

(210) M 07 00215 (220) 2007.01.24.
(731) MVDr. Ladislav Smatana LS PROMOTION, Bojnice (SK)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) LYSSET
(511) 6 Fémbõl készült jelzések veszettség ellen beoltott állatok,

különösen kutyák megjelölésére.

(210) M 07 00216 (220) 2007.01.24.
(731) Rakszegi Zita, Dömsöd (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

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

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

(210) M 07 00217 (220) 2007.01.24.
(731) NUFARM, Gennevilliers (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZEAGRAN
(511) 5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló termékek;

gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 07 00286 (220) 2007.01.30.
(731) Dr. Immun Kft., Hatvan (HU)

(546)

(511) 3 Hajmosó szerek; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek;
eszenciaolajok; borotválkozás utáni arcszeszek; dezodorok sze-
mélyes használatra; hajfestékek; hajspray; hajszeszek; napvédõ
termékek; olajok egészségügyi célra; samponok; szappanok; száj-
vizek; virágkivonatok; virágból készült illatszer-alapanyagok.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; bedörzsölõsze-
rek; gyógyhatású hajnövesztõ szerek; hajkenõcsök gyógyászati
használatra; tinktúrák gyógyászati használatra.

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

44 Aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatás;
fodrászszalonok; hajbeültetés; masszázs; szépségszalonok.

(210) M 07 00011 (220) 2007.01.03.
(731) Li Xue Fan, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

Budapest

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

állításához.

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

(210) M 07 00021 (220) 2007.01.05.
(731) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) VISA READYLINK
(511) 36 Elõre fizetett kártyaszolgáltatás.

(210) M 07 00071 (220) 2007.01.11.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 07 00100 (220) 2007.01.16.
(731) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(541) Chunx
(511) 29 Extrudálással és pelletgyártási eljárással készült, valamint

más módon gyártott vagy elõállított ropogtatni való burgonyaké-
szítmények; pörkölt, szárított, sózott és fûszerezett mogyorók.

30 Extrudálással és pelleteljárással készült, valamint más mó-
don gyártott vagy elõállított, ropogtatni való tápióka, manióka,
rizs, kukorica, búza, vagy egyéb gabonatermékek; sós sütemé-
nyek.

(210) M 07 00024 (220) 2007.01.08.
(731) Stiebel és Szabó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Ladányi Tamás, Ladányi és Schönek Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 07 00025 (220) 2007.01.08.
(731) Investigation Bt., Vác (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok, vegyi adalékanya-
gok, vegyi reagensek, oldószerek.

10 Gyógyászati, diagnosztikai készülékek, eszközök, orvosi
segédeszközök, szemléltetõeszközök, különösen korróziós pre-
parátumok lumen képlettel rendelkezõ szervek felépítésének mo-
dellezésére, kutatási, tudományos, valamint demonstrációs célra.
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(210) M 07 00027 (220) 2007.01.08.
(731) Böllér Élelmiszeripari Feldolgozó Kereskedõ és Szolgáltató Kft.,

Pápa (HU); Benke László, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Angolszalonna; hentesáruk; hús; hús, tartósított; húskonzer-
vek; kolbász; pacal; sonka; sózott hús; szalonna; vadhús; véres-
hurka (hentesáru); állati velõ táplálkozási célra; húskivonatok;
húskocsonya; disznóhús; leveskészítmények; levesek; májpásté-
tom; zöldséglevek fõzéshez; zöldségleves-készítmények.

30 Húslé, mártás, szaft; húspástétomok; pástétomok; fûszerek;
fûszerek, ízesítõk; fûszerkeverék; húspuhító szerek, háztartási
használatra; kakaó; kakaóalapú italok; kakaó tejesital; kakaós ter-
mékek; lisztek, étkezési; liszttartalmú ételek; paprika, õrölt (étel-
ízesítõ); piskóták; pizzák; pudingok; sütésre szolgáló anyagok
élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; tejszínhabot keményítõ ter-
mékek; élesztõ; élesztõ ételekhez; élesztõk, erjesztõanyagok tész-
tákhoz; ételízesítõ (fûszer).

(210) M 07 00028 (220) 2007.01.08.
(731) MATRIX Nyelvoktatási Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

(546)

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

(210) M 07 00030 (220) 2007.01.08.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 07 00031 (220) 2007.01.08.
(731) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

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

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

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

(210) M 07 00032 (220) 2007.01.08.
(731) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

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

(210) M 07 00033 (220) 2007.01.08.
(731) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

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

(210) M 07 00034 (220) 2007.01.08.
(731) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 29 Hús, hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák, szalonnák.

(210) M 07 00035 (220) 2007.01.08.
(731) Beszt Wellness Szolgáltató Kft., Pécel (HU)
(740) dr. Szilágyi Katalin, Szilágyi Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) START AIRPORT PARKOLÓ
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés; autóbusz-közlekedés; garázsbérlet; gépkocsikölcsönzés;
gépkocsi-tetõcsomagtartók kölcsönzése; gépkocsival történõ
szállítás; gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbítására); helyfogla-
lás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás
utazással kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban; in-
formációnyújtás tárolással kapcsolatban; jármûkölcsönzés; jár-
mûvek kölcsönzése; jármûvek kölcsönzése teherszállításra; jár-
mûvek mentése (vontatás); jármûvezetõi szolgáltatás; költözte-
tés; látogatások tervezése turistáknak; légi szállítás; parkolási
szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; raktárbérlet; raktározás, tá-
rolás; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség; szállítmá-
nyozás; személyszállítás; taxiszolgáltatás; turistairodák (szállo-
dai, panziós helyfoglalás kivételével); utaskísérés; utasszállítás;
utazások szervezése; áruk csomagolása; áruk raktározása; áru-
szállítás; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.

(210) M 07 00036 (220) 2007.01.08.
(731) Riversdale Europe Kft., Budapest (HU)
(740) Katona Andrea, Budapest

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; bo-
rotvapamacs tartó; egészségügyipapír-tartók, WC-papír-tartók;
fajanszedények; háztartási eszközök nem nemesfémbõl; kerámi-
ák háztartási használatra; kristályok (üvegáruk); mosdósziva-
csok; opálüveg; parfümpermetezõk, illatszerpermetezõk; pipere-
táskák, neszesszerek; porcelánok; púderdobozok, nem nemes-
fémbõl; sminkeltávolító [nem elektromos] eszközök; szappan-
adagolók; szappandobozok; szappantartók; szivacstartók; toalett-
eszközök; toalettkefék, WC-kefék; zománcozott üveg; éjjeliedé-
nyek; üvegtálak.

(210) M 07 00037 (220) 2007.01.08.
(731) TOM-TOM Kft., Budapest (HU)

(541) TOM-TOM
(511) 41 Hangstúdió-szolgáltatások; elõadómûvészek szolgáltatásai;

zenekarok szolgáltatásai.

(210) M 07 00038 (220) 2007.01.08.
(731) Bangsue Chia Meng Rice Mill Company Limited, Bangkok (TH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Rizs.

(210) M 07 00292 (220) 2007.01.30.
(731) EnergoSolar S.A., Genéva (CH)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Energosolar
(511) 9 Napelemek, napelemek alkatrészei, napelemeket gyártó gé-

pek és gépsorok, napelemes áramfejlesztõ berendezések, foto-
elektromos átalakító eszközök.

(210) M 07 00291 (220) 2007.01.30.
(731) EnergoSolar S.A., Genéva (CH)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Napelemek, napelemek alkatrészei, napelemeket gyártó gé-
pek és gépsorok, napelemes áramfejlesztõ berendezések, foto-
elektromos átalakító eszközök.

(210) M 07 00293 (220) 2007.01.30.
(731) EnergoSolar S.A., Genéva (CH)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Heliogrid
(511) 9 Napelemek, napelemek alkatrészei, napelemeket gyártó gé-

pek és gépsorok, napelemes áramfejlesztõ berendezések, foto-
elektromos átalakító eszközök.

(210) M 07 00298 (220) 2007.01.31.
(731) CEE Real Invest Ingatlanforgalmazó- és Építtetõ Kft.,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(210) M 07 00299 (220) 2007.01.31.
(731) CEE Real Invest Ingatlanforgalmazó- és Építtetõ Kft.,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 00300 (220) 2007.01.31.
(731) CEE Real Invest Ingatlanforgalmazó- és Építtetõ Kft.,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(210) M 07 00302 (220) 2007.01.31.
(731) GLD Holding GmbH, Kilb (AT)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(210) M 07 00303 (220) 2007.01.31.
(731) GLD Holding GmbH, Kilb (AT)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 00304 (220) 2007.01.31.
(731) GLD Holding GmbH, Kilb (AT)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GLD INVEST GROUP
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 07 00296 (220) 2007.01.30.
(731) Tehetséges Magyarországért Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Köteles Zoltán, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Tehetséges Magyarországért
(511) 41 Oktatás, nevelés, szórakoztatás, információk nyújtása, vizs-

gáztatás, gyakorlati képzés; nappali és levelezõ tanfolyamok, al-
kotómûhelyek, internetes távoktatás szervezése, lebonyolítása és
támogatása; tudás- és tehetségalapú szellemi versenyek, váloga-
tások, felmérések, kollokviumok, szemináriumok, szimpóziu-
mok, kulturális események szervezése, lebonyolítása és támoga-
tása; könyvkiadás, nem reklámcélú szövegek kiadása, könyvtári
kölcsönzés, kulturális, oktatási és nevelési célú kiállítások szerve-
zése; mûvészeti, tudományos társaságok, szövetségek, szakmai
közösségek szervezése, létrehozása és támogatása; szellemi spor-
tok támogatása; ismeretterjesztõ, tudományos, mûvészeti, képzé-
si és információs kiadványok szerkesztése és kiadása; könyvki-
adás, folyóirat-kiadás; szellemi képességek fejlesztésével kap-
csolatos szolgáltatások, innovativitás és kreativitás fejlesztésével
kapcsolatos szolgáltatások; szellemi termékek, szerzõi mûvek, al-
kotói munkák létrehozásának elõsegítése; tudományos és mûvé-
szeti alkotói tevékenységek támogatása és elõsegítése; tehetség-
gondozás; pályázatok kiírása és pályáztatás; hátrányos helyzetû
egyének, fiatalok, gyermekek érvényesülési esélyének és társa-
dalmi felzárkózásának elõsegítése; alapítványok létrehozása;
szellemi termékek fejlesztése, oktatást-nevelést és egyéb társa-
dalmi közérdeket célzó pénzügyi alapok felosztására vonatkozó
tervek készítése.

(210) M 06 03939 (220) 2006.12.04.
(731) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

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

(546)

(511) 16 Folyóiratok; magazinok; nyomtatványok; újságok.

36 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 06 03941 (220) 2006.12.04.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FLORIOL DUO
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 06 03942 (220) 2006.12.04.
(731) Hoang Thu Trang, Budapest (HU)

(541) SERENE
(511) 25 Ruhanemû.

(210) M 06 03943 (220) 2006.12.04.
(731) Hoang Thu Trang, Budapest (HU)

(541) MIRATTO
(511) 25 Ruhanemû.

(210) M 07 00229 (220) 2007.01.25.
(731) Colgate-Palmolive Company (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest
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(546)

(511) 3 Humán testápoló termékek, nevezetesen bõrtisztító készít-
mények és bõrápoló készítmények.

(210) M 07 00230 (220) 2007.01.25.
(731) Brotnetti Sütõipari Kft., Ács (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 07 00231 (220) 2007.01.25.
(731) Brotnetti Sütõipari Kft., Ács (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 06 03938 (220) 2006.12.04.
(731) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

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

(541) Tipp- A FIATAL LAP
(511) 16 Folyóiratok; magazinok; nyomtatványok; újságok.

36 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 06 03940 (220) 2006.12.04.
(731) HUNGAIMPEX Kereskedelmi és Szervíz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(541) CEDAR
(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, öngyújtó-

tartozékok, gázgyújtótartozékok.

(210) M 06 04108 (220) 2006.12.18.
(731) KESTA HUNGARIA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Leányvár (HU)
(740) dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok nyomdászok és képzõmûvészek részére.

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

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

(210) M 06 04109 (220) 2006.12.18.
(731) KESTA HUNGARIA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Leányvár (HU)
(740) dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok nyomdászok és képzõmûvészek részére.

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

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

(210) M 06 04110 (220) 2006.12.18.
(731) KESTA HUNGARIA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Leányvár (HU)
(740) dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, Gyõr

(591)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok nyomdászok és képzõmûvészek részére.

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

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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(210) M 06 04114 (220) 2006.12.18.
(731) BioTech Nutrition Inc., Road Town, Tortola (VG)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Sporttápszer-kiegészítõk gyógyászati célokra.

29 Sporttápszer-kiegészítõk nem gyógyászati célokra.

(210) M 06 04115 (220) 2006.12.18.
(731) Metro-Patika Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kókány Csaba, Dr. Kókány Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 06 04117 (220) 2006.12.18.
(731) Mona-Lib Szolgáltató Betéti Társaság, Érd (HU)
(740) dr. Gyepes Péter, dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, könyvkiadás, elektronikus könyvek és folyóira-
tok on-line kiadása.

(210) M 06 04118 (220) 2006.12.18.
(731) Telenor ASA, Fornebu (NO)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TELENOR
(511) 38 Telekommunikációs szolgáltatások.

(210) M 06 04119 (220) 2006.12.18.
(731) XL USA LLC, Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(210) M 06 04121 (220) 2006.12.18.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõr-
zõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések; hangok,
képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és má-
solására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek.

16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák és kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételé-
vel).

35 Reklámozás, üzletvezetés.

36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.

42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázisok üzemeltetése és adatbázisok-
hoz való hozzáférési idõ bérlete, valamint adatok, hírek és infor-
máció gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó felszerelésekkel
és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projektta-
nulmányok és tervezési szolgáltatások telekommunikációs fel-
szerelésekkel kapcsolatban.

(210) M 07 00121 (220) 2007.01.17.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

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

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 07 00122 (220) 2007.01.17.
(731) dr. Guszter Géza, Budapest (HU)

(541) BIODIO
(511) 5 Biológiai készítmény állatgyógyászati használatra; biológi-

ai készítmény humángyógyászati célra; fertõtlenítõ (csíraölõ)
szerek; fürdõsók; fürdõsók gyógyászati használatra; készítmé-
nyek gyógyfürdõ terápiához.

(210) M 07 00130 (220) 2007.01.17.
(731) Müller László, Budapest (HU)

(546)

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

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

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

(210) M 07 00132 (220) 2007.01.17.
(731) Sendia Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Intimbetétek és tisztasági betétek, egészségügyi pelenkák,
nadrágvédõ betétek menstruációs idõszakokban, tamponok.

(210) M 07 00289 (220) 2007.01.30.
(731) K.G.S. Trade Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) Balogh János, Níregyháza

(546)

(511) 35 Bútor- és matrackereskedelem.

(210) M 07 00290 (220) 2007.01.30.
(731) K.G.S. Trade Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) Balogh János, Níregyháza

(546)

(511) 35 Bútor- és matrackereskedelem.

(210) M 07 00305 (220) 2007.01.31.
(731) GLD Holding GmbH, Kilb (AT)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 00306 (220) 2007.01.31.
(731) Wekerle-major Lovassport és Turisztikai Kft.,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 00307 (220) 2007.01.31.
(731) Wekerle-major Lovassport és Turisztikai Kft.,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

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

(210) M 07 00310 (220) 2007.01.31.
(731) Sky Ice Team Kft., Göd (HU)
(740) Tanács Gábor, Szeged

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 07 00311 (220) 2007.01.31.
(731) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

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

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

(210) M 07 00315 (220) 2007.01.31.
(731) VIP-DENT Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Barzó Tímea ügyvéd, Miskolc

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

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

(210) M 07 00317 (220) 2007.01.31.
(731) GUARANTEE Ingatlanforgalmazó és Befektetõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest
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(541) TOSCANA Kert
(511) 35 Piackutatás, reklámozás, reklámszövegek publikálása, saj-

tófigyelés.
36 Bérházak kezelése, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatla-
nok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bér-
lete, lakásbérlet, lakásügynökségek, pénzügyi értékbecslés (biz-
tosítás, bankügyletek, ingatlanok), szállásügynökségek (apartma-
nok), ingatlanforgalmazás, ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesz-
tés, ingatlanberuházás, generálkivitelezés, ingatlankivitelezés.
37 Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
(irányítása).

(210) M 07 00320 (220) 2007.01.31.
(731) APOLLO Electronics Sp.z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Kenyérsütõ gépek; nem kézi mûködtetésû õrlõgépek háztar-
tási használatra; elektromos háztartási robotgépek; köpülõgépek;
húsdarálók (húsdaráló gépek); elektromos keverõgépek háztartási
használatra; elektromos kések; elektromos nyíróollók; porszívók;
zsákok porszívókhoz; csövek porszívókhoz; elektromos konzerv-
nyitók; csomagológépek; nem kézi mûködtetésû borsdarálók;
mosógépek; áram-egyenirányítók; szemétaprító (hulladékaprító)
gépek; centrifugák (háztartási); zöldségreszelõ gépek; elektromos
keverõgépek háztartási használatra; elektromosan mûködtetett
kefék; varrógépek; fúrógépek; kézi elektromos fúrógépek; moso-
gatógépek.
9 Fényképezõgépek; fényképészeti kamerák; elemek; arcfes-
tés (make-up) eltávolítására szolgáló elektromos készülékek;
nyomtatók számítógépekhez; diktafonok; hangszórók, hangosbe-
mondók; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozá-
sok; számítógépek; notebook komputerek; elektromos fûtésû haj-
sütõ vasak; mikroszkópok; neonreklámok, fénycsövek reklámcé-
lokra; MP3-, MP4-lejátszók; DVD-lejátszók; vetítõgépek; vetítõ-
vásznak; rádiókészülékek; rádiók jármûvekbe; scannerek; tele-
fonkészülékek; hordozható telefonok; televíziós készülékek;
elektromos hegesztõgépek mûanyagokhoz; vasalók, elektromos.
11 Cumisüveg-melegítõk, elektromos; kenyérpirítók; lámpák
karácsonyfákhoz, elektromos; forróvíztartályok, elektromos; ká-
véfõzõ gépek, elektromos; ostyasütõk, elektromos; olajsütõk (fri-
tõzõk), elektromos; inhaláló készülékek; konyhai tûzhelyek, taka-
réktûzhelyek; mikrohullámú sütõk; légnedvesítõ készülékek köz-
pont fûtés radiátorokhoz; fõzõedények, elektromos; lámpák,
elektromos; hûtõgépek, fagyasztóanyagok; mennyezetvilágítá-
sok; hajszárítók; kézszárító készülékek mosdókhoz; fagyasztók;
dörzsgyújtók gázhoz; öngyújtók; villanykörték.
16 Irodai felszerelések, a bútorok kivételével; írófelszerelések;
papír; nyomdai betük; könyvkötészeti cikkek; fényképészeti cik-
kek; ragasztók papíripari vagy háztartási használatra; írógépek;
csomagolóanyag mûanyagból; karakterek, betûtípus, szedés;
stencilek; papírtépõk irodai használatra; noteszek; levegõpárásító
irodai cikkek; öntapadós címkék; ceruzahegyezõ gépek elektro-
mos és nem elektromos; ceruzák; tollak; golyóstollak; fényképek
montírozására szolgáló készülékek; csomagolópapír; publikáci-
ók; papírszorító rudak (írógépen), papírnehezékek; zsákok papír-
ból csomagoláshoz.

(210) M 07 00322 (220) 2007.01.31.
(731) Seres Jonatán, Soltvadkert (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy

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

(210) M 06 04233 (220) 2006.12.28.
(731) Zöld Arany Patika Gyógyszerkereskedelmi Bt.,

Mezõkovácsháza (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 5 Gyógyításra vegyi termékek; gyógyszerek embergyógyá-
szati használatra; gyógyszerészeti vegyi termékek; gyógyszeré-
szeti termékek.

(210) M 06 04234 (220) 2006.12.28.
(731) Zöld Arany Patika Gyógyszerkereskedelmi Bt.,

Mezõkovácsháza (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 5 Gyógyításra vegyi termékek; gyógyszerek embergyógyá-
szati használatra; gyógyszerészeti vegyi termékek; gyógyszeré-
szeti termékek.

(210) M 06 04235 (220) 2006.12.28.
(731) Zöld Arany Patika Gyógyszerkereskedelmi Bt.,

Mezõkovácsháza (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged

(541) ZÖLD ARANY
(511) 5 Gyógyításra vegyi termékek; gyógyszerek embergyógyá-

szati használatra; gyógyszerészeti vegyi termékek; gyógyszeré-
szeti termékek.

(210) M 06 04238 (220) 2006.12.28.
(731) Orion Corporation, Espoo (FI)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TREXAN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények arthritis és rák kezelésére.

(210) M 06 04239 (220) 2006.12.28.
(731) Orion Corporation, Espoo (FI)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) GYNOCAPS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású kiegészítõk.

10 Orvosi eszközök és készülékek.
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(210) M 06 04242 (220) 2006.12.28.
(731) VILLÁM-ALEXANDER Bt., Szentmártonkáta (HU)

(546)

(511) 39 Gyorsszolgálat.

(210) M 07 00003 (220) 2007.01.02.
(731) JESSY 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Henriette ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.

(210) M 07 00005 (220) 2007.01.02.
(731) Terre Armée Internationale S.A.S.,

Vélizy-Villacoublay Cedex (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) REINFORCED EARTH
(511) 6 Közönséges vasból készült építési anyagok, így hordók, tar-

tályok, silók, konténerek, tárolók, földben lévõ támegységek, le-
mezek, rácsok, gerendák, építõelemek, formázott profilok, burko-
latok, állványok, betonacél, huzalok, betétlemezek, lemezburko-
latok, keretek, állványok; közönséges fémbõl készült fémcsövek
és fémrudak, amelyek azonban nem forrcsövek vagy gépek alkat-
részei; hegesztõfémek; közönséges fémbõl készült csavarok,
csapszegek, csavaranyák, kampók, szegek; a fent felsorolt termé-
kek tartozékai és alkatrészei.

16 Nyomtatványok; rajzok és tervek; fényképek; nyomtatott
kiadványok és irószerek.

17 Mûanyagból készült elemek, így lemezek, betétlemezek, rá-
csok, védõrácsok, lapok, építõelemek, kerítések, profilok, rudak,
huzalok, csövek vagy rudak; mûanyagból készült földbe süllyesz-
tett támegységek; burkolatanyagok, ragasztóanyagok; mûanyag-
ból készült csomagolóanyagok; mûanyagból készült, szigetelés-
hez használatos termékek és anyagok; a fent felsorolt termékek
tartozékai és alkatrészei.

19 Teljesen vagy alapján nem fémbõl készült épületek; mecha-
nikusan stabilizált, süllyesztett szerkezetek; támszerkezetek; vá-
rosi építkezéshez használatos, nem fémbõl készült termékek; a
városi építkezésekben használatos nem fémbõl készült mereví-
tõk; épületeknél használatos termékek és anyagok; az építkezé-
seknél használatos termékek és anyagok; betontermékek; mereví-
tõegységek; kerítések, építõelemek, ballonok, tárolók, tartályok
és silók, valamint a fent felsorolt termékek tartozékai és alkatré-
szei.

37 Épületek építési, karbantartási, bontási és javítási szolgálta-
tásai; épületek tervezési szolgáltatásai; épületek felépítési szol-
gáltatásai; utak, felüljárók, hidak, hídpillérek, rögzített szerkeze-
tek, vasúti töltések, támfalak, tengerpartok támfalai, alagutak,
csatornák, ballonok, tartályok, tárolók és silók építése és javítása;
föld mozgatása; talajvisszanyerés (rekultiváció); vízmedrek kot-

rása; az építkezés felülvizsgálata; a fentiekkel kapcsolatos szak-
mai tanácsadás; a fentiekkel kapcsolatos írásos dokumentáció
készítése.

42 Tervezési tanácsadás, kutatás és fejlesztés; épületfelügyele-
ti szolgáltatások; felmérési szolgáltatások; építészeti szolgáltatá-
sok; építészeti tervek, írásos dokumentációk és mérnöki rajzok el-
készítése; számítógépes programok készítése; számítógépes rajz-
szoftverek készítése.

(210) M 06 03944 (220) 2006.12.04.
(731) Big Save Footwear MegaStore, Luqa (DE)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk.

(210) M 06 03945 (220) 2006.12.04.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) SNEHULKY
(511) 30 Édességek, cukorkák, édességek karácsonyfa díszítésére,

csokoládé, fondanok, tészták, karamellák, aprósütemények, töl-
tött sütemények, ropogós sóssütemények, mandulás cukrászáruk,
marcipán, mentolos édességek, müzli, ostyák, mézeskalács, gyü-
mölcszselés édességek, készítmények gabonából, cukorpasztil-
lák, bonbonok, pralinék, kétszersültek, vajas kekszek, piskóták,
malátás kekszek, torták, rágógumi nem gyógyászati célra.

(210) M 06 04170 (220) 2006.12.21.
(731) Vöröskõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Szenthe Zsolt, Dr. Szenthe Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) EURONICS. Minõség olcsón szakértõktõl!
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 00232 (220) 2007.01.25.
(731) VT-SOFT Kft., Budapest (HU)

(541) WTIME
(511) 9 Szoftverek

(210) M 07 00235 (220) 2007.01.26.
(731) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Tea.

32 Egyéb alkoholmentes italok.
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(210) M 06 04135 (220) 2006.12.19.
(731) Darabos János, Hajdúsámson (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

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

(210) M 06 04138 (220) 2006.12.19.
(731) Hungaro-Rail Nemzetközi Szállítmányozási Kft., Budapest (HU)
(740) dr. T Nagy Tibor, Dr. T Nagy Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SYLVANIATRAIN
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás táro-
lással kapcsolatban; jármûvek kölcsönzése teherszállításra; rak-
tárbérlet; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás; teheráruk ki-
rakása; teher(áru)szállítás; vasúti szállítás; raktárbérlet; szállítási
szolgáltatások.

(210) M 06 04143 (220) 2006.12.19.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások, így felvilágosító mozgalom a bete-
gek tájékoztatására és a Parkinson-terápia alkalmazására.

(210) M 06 04144 (220) 2006.12.19.
(731) 1A Pharma GmbH, Oberhaching (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) 1-PHARMA
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készít-

mények; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; ta-
paszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(210) M 06 04145 (220) 2006.12.19.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FOGOM A KEZED
(511) 44 Orvosi szolgáltatások, így felvilágosító mozgalom a bete-

gek tájékoztatására és a Parkinson-terápia alkalmazására.

(210) M 06 04146 (220) 2006.12.19.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 06 04147 (220) 2006.12.19.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 06 04148 (220) 2006.12.19.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 06 04003 (220) 2006.12.08.
(731) dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

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

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

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

(210) M 06 04006 (220) 2006.12.08.
(731) GRAF-MED Állategészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) PETPATIKA. KEDVENCED EGÉSZSÉGÉRE
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

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

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

(210) M 06 04007 (220) 2006.12.08.
(731) BUSZESZ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 32 Energiaitalok.

(210) M 07 00149 (220) 2007.01.19.
(731) Dávid Örs, Miskolc (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 00150 (220) 2007.01.19.
(731) MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza-Rozsrét (HU)

(546)

(511) 35 Gumiköpenyek és a hozzá kapcsolódó keréktárcsák nagy-,
bel-, kis- és külkereskedelme.

(210) M 07 00184 (220) 2007.01.23.
(731) Kis Csaba, Balmazújváros (HU)
(740) dr. Balogh Ádám, Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 25 Pólók, pulóverek, sapkák.

(210) M 07 00220 (220) 2007.01.24.
(731) Nemes Bálint, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták terjesztése,
árverés, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgáltatá-
sok (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások számára), el-
adási propaganda (mások számára), elosztó, adagoló automaták
kölcsönzése, fénymásológépek kölcsönzése, gazdasági elõrejel-
zések, gyapjúanyagok becslése, hirdetések levélben megrendel-
ve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, im-
port-export ügynökségek, irodagépek és készülékek kölcsönzése,
kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy rek-
lámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése, kirakatrendezés, konzultáció személyzeti
kérdésekben, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatá-
sok ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manö-
ken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, mun-
kaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számítógépes háló-
zaton, önköltséges elemzés, piaci tanulmányok, piackutatás, rádi-
ós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklám-
anyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjeszté-
se, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklám-
szövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek,
sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai infor-
mációnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti
ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes
nyilvántartások kezelése, személyzet kiválasztása pszichológiai
eljárásokkal, szövegfeldolgozás, televíziós reklámozás, titkársági
szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése (mások számára), üz-
leti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti mene-
dzselés elõadómûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultá-
ció, üzletvezetési tánácsadó szolgálatok.

(210) M 07 00221 (220) 2007.01.24.
(731) Egg’s River Kft., Eger (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátóipari szolgáltatások.

(210) M 07 00413 (220) 2007.02.08.
(731) IWI Európa Wellness Oktatási Központ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Misik Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

M881

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/8

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 07 00416 (220) 2007.02.08.
(731) Reckitt Benkiser N.V., WT Hoofddorp (NL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) DOSIA PURE & NATURAL
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

mosószerek; szappanok; keményítõ mosáshoz; kékítõ mosáshoz;
készítmények mosáshoz; száraztisztításhoz használt szerek és ké-
szítmények; szõnyegtisztító szerek és készítmények; samponok;
készítmények mész és vízkõ eltávolítására háztartási használatra;
kelmelágyítók, mosószeradalékok; folteltávolító készítmények.

(210) M 07 00417 (220) 2007.02.08.
(731) Otthon Centrum Akadémia Oktatási és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Adatfeldolgozás, adatbázisokkal kapcsolatos tevékenysé-
gek, piac- és közvélemény-kutatások végzése, hirdetés.
36 Ingatlanberuházás, ingatlaneladás, ingatlanforgalmazás, in-
gatlanok bérbeadása és üzemeltetése, ingatlanügynöki tevékeny-
ség, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése.
41 Felnõtt és egyéb oktatás; szakmai képzések, különösen in-
gatlannal, hitelügyintézéssel és biztosítási ügyekkel kapcsolato-
san; szabadidõs programszervezés; napilapok kiadása, idõszaki
kiadványok kiadása, on-line kiadási tevékenység.

(210) M 07 00419 (220) 2007.02.08.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok,
mosó- és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súro-
ló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmeti-
kai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(210) M 07 00420 (220) 2007.02.08.
(731) Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA, Köln (DE)
(300) 30651383.8 2006.08.21. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SAL.OPPENHEIM
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, számítógépek, automata elosz-

tógépek, könyvelõgépek, számítógépes programok, adatfeldolgo-
zó berendezések, hibásérme-kiválasztók, pénzszámoló és szortí-
rozó gépek, azonosító kártyák, interfészek, mágneses kártyák,

memóriakártyák, pénztárgépek, elektromos ellenõrzõ (felügyelõ)
berendezés, olvasók (adatfeldolgozó készülék), szoftverek, szö-
vegszerkesztõ készülék, megfigyelõ berendezés.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, drágakövek; ékszerek,
arany, ezüst, arany- és ezüstáruk, féldrágakövek, érmék.

16 Nyomtatványok, instrukciós és oktató anyagok, papír, kar-
ton és ezen anyagokból készült termékek, diagramok, grafikai áb-
rázolások, katalógusok, irodaszerek, prospektusok, könyvpapír,
bélyegzõk, régi bankjegyek, régi okiratok.

35 Üzletvezetés, külföldi érdekeltségû üzletek vezetése, kom-
puterizált adatkezelés, az adatok rendszeres elrendezése a számí-
tógépes adatbázisban, az adatbázisok egyeztetése, javítása és ke-
zelése mások számára, propaganda (public relations), beszámo-
lók, statisztikák elkészítése, árverések lebonyolítása, gazdasági
elõrejelzések elkészítése, az interneten keresztül történõ megren-
delések kezelése és egyéb online szolgáltatások; energia és ener-
giaforrások kereskedelme.

36 Biztosítás, pénzügyi szolgáltatások, devizaügyek, ingatlan-
ügyek, banki szolgáltatások, beleértve az interneten keresztül tör-
ténõ és az ismétlõdõ napi banki szolgáltatásokat, befektetési
ügyek, hitelezési tranzakciók, értékpapírral kapcsolatos bróker-
szolgáltatások, kereskedelmi finanszírozási és bánatpénz tranzak-
ciók, értékpapír-letétbehelyezési ügyek, lízing tranzakciók, érték-
papír-kibocsátás, arbitrage tranzakciók, követelésbehajtási szol-
gáltatások, bizalmi tranzakciók, pénzügyi elemzések, tanácsadás
adó-, pénz-, biztosítási és ingatlanügyek esetében, óvadékkal kap-
csolatos szolgáltatások, pénzügyi értékelések, értékbecsléssel
kapcsolatos szolgáltatások, vagyonkezelés, pénzügyek kezelése,
befektetési tanácsadás, tõkeátruházás, értékek megõrzésével kap-
csolatos szolgáltatások, ingatlan és ékszerek értékbecslése, ingat-
lan vásárlása, eladása, bérbeadása és kezelése, biztosítási bróker-
szolgáltatások, adóbecslési szolgáltatások, pénzügyekkel, banki
befektetésekkel kapcsolatos kutatás, konzultáció és támogatás
cégbeolvadással és tulajdonszerzéssel kapcsolatosan, online bró-
ker szolgáltatások, otthoni banki szolgáltatások, információs bró-
kerszolgáltatások.

38 Információtárolás és -továbbítás, kereskedelmi programok
tárolása az interneten (intranet, extranet, internet), távközléssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (mobil rádiókommuniká-
ció).

42 Számítógép-programozás, adatbázisok és pénzügyi adatbá-
zisok mûködtetése és kezelése, számógépes adatbázis belépési
idejének lízingelése, weblapok összeállítása és elkészítése, üzleti
tranzakciók dokumentációjának elkészítése, magánlevelek meg-
írása; távközléssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások (inter-
net).

(210) M 07 00421 (220) 2007.02.08.
(731) Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA, köln (DE)
(300) 30651243.2 2006.08.21. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OPPENHEIM GROUP
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, számítógépek, automata elosz-

tógépek, könyvelõgépek, számítógépes programok, adatfeldolgo-
zó berendezések, hibásérme-kiválasztók, pénzszámoló és szortí-
rozó gépek, azonosító kártyák, interfészek, mágneses kártyák,
memóriakártyák, pénztárgépek, elektromos ellenõrzõ (felügyelõ)
berendezés, olvasók (adatfeldolgozó készülék), szoftverek, szö-
vegszerkesztõ készülék, megfigyelõ berendezés.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, drágakövek; ékszerek,
arany, ezüst, arany- és ezüstáruk, féldrágakövek, érmék.

16 Nyomtatványok, instrukciós és oktatóanyagok, papír, kar-
ton és ezen anyagokból készült termékek, diagramok, grafikai áb-
rázolások, katalógusok, irodaszerek, prospektusok, könyvpapír,
bélyegzõk, régi bankjegyek, régi okiratok.
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35 Üzletvezetés, külföldi érdekeltségû üzletek vezetése, kom-
puterizált adatkezelés, az adatok rendszeres elrendezése a számí-
tógépes adatbázisban, az adatbázisok egyeztetése, javítása és ke-
zelése mások számára, propaganda (public relations), beszámo-
lók, statisztikák elkészítése, árverések lebonyolítása, gazdasági
elõrejelzések elkészítése, az interneten keresztül történõ megren-
delések kezelése és egyéb online szolgáltatások; energia és ener-
giaforrások kereskedelme.

36 Biztosítás, pénzügyi szolgáltatások, devizaügyek, ingatlan-
ügyek, banki szolgáltatások, beleértve az interneten keresztül tör-
ténõ és az ismétlõdõ napi banki szolgáltatásokat, befektetési
ügyek, hitelezési tranzakciók, értékpapírral kapcsolatos bróker-
szolgáltatások, kereskedelmi finanszírozási és bánatpénz tranzak-
ciók, értékpapír-letétbehelyezési ügyek, lízing tranzakciók, érték-
papír-kibocsátás, arbitrage tranzakciók, követelésbehajtási szol-
gáltatások, bizalmi tranzakciók, pénzügyi elemzések, tanácsadás
adó-, pénz-, biztosítási és ingatlanügyek esetében, óvadékkal kap-
csolatos szolgáltatások, pénzügyi értékelések, értékbecsléssel
kapcsolatos szolgáltatások, vagyonkezelés, pénzügyek kezelése,
befektetési tanácsadás, tõkeátruházás, értékek megõrzésével kap-
csolatos szolgáltatások, ingatlan és ékszerek értékbecslése, ingat-
lan vásárlása, eladása, bérbeadása és kezelése, biztosítási bróker-
szolgáltatások, adóbecslési szolgáltatások, pénzügyekkel, banki
befektetésekkel kapcsolatos kutatás, konzultáció és támogatás
cégbeolvadással és tulajdonszerzéssel kapcsolatosan, online bró-
kerszolgáltatások, otthoni banki szolgáltatások, információs bró-
kerszolgáltatások.

38 Információtárolás és -továbbítás, kereskedelmi programok
tárolása az interneten (intranet, extranet, internet), távközléssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (mobil rádiókommuniká-
ció).

42 Számítógép-programozás, adatbázisok és pénzügyi adatbá-
zisok mûködtetése és kezelése, számógépes adatbázis belépési
idejének lízingelése, weblapok összeállítása és elkészítése, üzleti
tranzakciók dokumentációjának elkészítése, magánlevelek meg-
írása; távközléssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások (inter-
net).

(210) M 07 00422 (220) 2007.02.08.
(731) Nautica Apparel, Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Férfi, nõi és gyermek ruhanemû, úgymint harisnyák, cipõk,
gumitalpú cipõk, csizmák, mokaszinok, alsóingek, rövid alsónad-
rágok, ingek, blúzok, nadrágok, pantallók, zakók, kabátok, öltö-
nyök, fürdõruhák, fürdõköpenyek, papucsok, sortok, nyakken-
dõk, nyakravalók, sálak, zoknik, kalapok és sapkák, kesztyûk és
muffok, és esõ elleni ruházat, övek és harisnyatartók.

(210) M 07 00423 (220) 2007.02.08.
(731) Nautica Apparel, Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Férfi, nõi és gyermek ruhanemû, úgymint harisnyák, cipõk,
gumitalpú cipõk, csizmák, mokaszinok, alsóingek, rövid alsónad-
rágok, ingek, blúzok, nadrágok, pantallók, zakók, kabátok, öltö-
nyök, fürdõruhák, fürdõköpenyek, papucsok, sortok, nyakken-
dõk, nyakravalók, sálak, zoknik, kalapok és sapkák, kesztyûk és
muffok, és esõ elleni ruházat, övek és harisnyatartók.

(210) M 06 04024 (220) 2006.12.11.
(731) McDonald’s International Property Company, Ltd, Wilmington,

Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) McFARM
(511) 30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, húsos szendvicsek, sertés-

hús szendvicsek, halas szendvicsek, szárnyashús szendvicsek;
kétszersültek, kekszek; kenyér; teasütemények; aprósütemények;
csokoládé; kávé; kávéhelyettesítõk, pótkávé; tea; mustár; zab-
liszt, zabpehely; tészták, tésztafélék; szószok; fûszerek; cukor.

(210) M 07 00284 (220) 2007.01.30.
(731) SOHO HOTEL Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Juhász György, dr. Juhász György Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SOHO HOTEL
(511) 43 Bár, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék,

kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshelyek le-
foglalása, szállásügynökségek, szállodai szolgáltatások, székek,
asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, vendéglátóipar, át-
meneti szállások bérlete, étkezdék, éttermek, üdülõtáborok szol-
gáltatásai.

(210) M 07 00485 (220) 2007.02.14.
(731) Somogyi Robert, Törökbálint (HU)
(740) dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 06 03965 (220) 2006.12.04.
(731) Hild Ingatlanbefektetési Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 00489 (220) 2007.02.14.
(731) Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)

(541) VitaFirst+
(511) 5 Cukrászati gyógytermékek, diétás élelmiszerek gyógyászati

használatra, diétás italok gyógyászati használatra, emésztést elõ-
segítõ szerek gyógyszerészeti használatra, erõsítõ szerek (gyógy-
szerek), gyógycukor, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyitalok,
gyógyteák, pasztillák gyógyszerészeti használatra, rágógumi
gyógyászati használatra, vitaminkészítmények.

30 Cukorkaáruk, jeges tea, rágógumi, nem gyógyászati haszná-
latra, teaalapú italok.

32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, gyü-
mölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok,
készítmények italok elõállításához, limonádék, pasztillák szénsa-
vas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok, zöld-
séglevek (italok).

(210) M 07 00490 (220) 2007.02.14.
(731) Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 07 00491 (220) 2007.02.14.
(731) Varga Andrea, Budapest (HU)

(541) GIDDY UP
(511) 18 Abrakos tarisznyák, aktatáskák, aranyverõ hártyák, belek

hurkafélék készítéséhez, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bor-
dák esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, botszékek, bõr, nyers vagy
félig megmunkált állapotban, bõrdarabok bútorhuzatokhoz, bõr-
fonalak, bõrhevederek, bõrlemezek, bõröndök, kézitáskák, bõ-
röndök, utazóládák (poggyász), bõrpórázok, bõrszelepek, bõrszí-
jak, bõrszíjak katonai felszerelésekhez, bõrszíjak (nyergesáru),
vállszíjak bõrbõl, vázak esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, zablák
állatoknak (lószerszám), zsákok hegymászóknak, zsákok táboro-
zóknak, állszíjak bõrbõl.

25 Alsónadrágok, alsónadrágok, rövid alsónemûk, alsószok-
nyák, bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei), boák (nyakba-
valók), bodyk (alsóruházat), bõrruházat, bõrszegek, stoplik fut-
ballcipõkhöz, cilinderek, kürtõkalapok, cipõfelsõrészek, cipõk,
cipõsarkak, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, csecsemõkelengyék,
babakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat), csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendõk [ruházat], torna-
cipõk, tornaruházat, turbánok, ujjatlan kesztyûk, vállkendõk,
nagykendõk, vállszalagok, vízhatlan ruházat, zoknik, zoknitar-
tók, zuhanyzósapkák, öltözékek vízisíeléshez, övek (ruházat).

(210) M 07 00492 (220) 2007.02.14.
(731) Varga Andrea, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 00493 (220) 2007.02.14.
(731) Táncos Grafikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Puskás Anita, Pozsonyi & Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 00494 (220) 2007.02.14.
(731) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 07 00495 (220) 2007.02.14.
(731) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 07 00496 (220) 2007.02.14.
(731) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) Rondo Papadopoulos
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

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

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

(210) M 07 00497 (220) 2007.02.14.
(731) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 07 00499 (220) 2007.02.14.
(731) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 07 00500 (220) 2007.02.14.
(731) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 07 00501 (220) 2007.02.14.
(731) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 07 00502 (220) 2007.02.14.
(731) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 07 00504 (220) 2007.02.14.
(731) ÖKO-Pack Kht., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

42 Környezetvédelmi tanácsadás, mûszaki és konzultációs
szolgáltatások hulladékfeldolgozással, kezelésével és/vagy újra-
hasznosításával kapcsolatban.

(210) M 07 00148 (220) 2007.01.19.
(731) MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

(546)

(511) 38 Távközlés, elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail, faxberendezések
kölcsönzése, faxok továbbítása, hírügynökségek, hozzáférés biz-
tosítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás táv-
közlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üveg-
szálas hálózatok útján, mobil (celluláris) telefonösszeköttetés,
modemek kölcsönzése, mûholdas átvitel, rádióadás, számító-
gép-terminálok közötti összeköttetések, távirati összeköttetések,
táviratok küldése, táviratok továbbítása, távírdai szolgáltatások,
távkonferencia-szolgáltatások, távközlési berendezések kölcsön-
zése, távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatá-
sok, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval, te-
lefonok kölcsönzése, telefonösszeköttetések, telefonszolgáltatá-
sok, televíziós mûsorszórás, telexszolgáltatások, tudakozók, in-
formációs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz
útján), üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével,
üzenetek küldése, üzenetküldõ készülékek bérlete.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bá-
lok szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók
(szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektro-
nikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyó-
iratok on-line kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõ-
adómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, film-
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gyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és
tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás),
fordítói szolgáltatások, fotóriportok készítése, golfpályák üze-
meltetése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek köl-
csönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûso-
rokra, idõmérés sporteseményeken, játékkaszinó (szolgáltatásai),
játéktermi szolgáltatások nyújtása, jelbeszéd értelmezése, karao-
keszolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás), kollégiumok,internátusok, konferenciák szervezé-
se és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
könnyûbúvár-felszerelések kölcsönzése, könyvkiadás, könyvtári
kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
leírószolgálat, levelezõ tanfolyamok, mikrofilmezés, modellügy-
nökségek mûvészek számára, mozgókönyvtári szolgáltatások,
mozifilmek kölcsönzése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizs-
gáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthe-
tõk], online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból], óvo-
dák (nevelés), pályaválasztási tanácsadás, rádió- és televízióké-
szülékek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése, rá-
diós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok,
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sorsjáté-
kok lebonyolítása, sport-edzõtábori szolgáltatások sportfelszere-
lések kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények
üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete, sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és ve-
zetése, szerencsejátékok, szépségversenyek szervezése, szimpó-
ziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szink-
ronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás, szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú), televíziós szórakoztatás, teniszpályák kölcsönzése, testneve-
lés.

(210) M 07 00324 (220) 2007.02.01.
(731) EUINFOBANK Kft., Budapest (HU)
(740) Lantainé dr. Palotás Ildikó, Dr. Palotás Ildikó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számító-
gépfájlokban, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készí-
tése, információk számítógépes adatbázisba való rendezése, in-
formációk számítógépes adatbázisba való szerkesztése, kereske-
delmi vagy reklámcélú kiállítások szerkesztése, on-line hirdetõi
tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piacku-
tatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,
számítógépes nyilvántartások kezelése, munkaerõ-toborzás, ma-
nöken/modell-szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból,
közvélemény-kutatás, közönségszolgálat, kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi információs
ügynökségek, üzleti információk, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, szabad-
téri hirdetés.

41 Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, gya-
korlati képzés (szemléltetés), oktatás, rádiós szórakoztatás.

(210) M 07 00325 (220) 2007.02.01.
(731) EUINFOBANK Kft., Budapest (HU)
(740) Lantainé dr. Palotás Ildikó, Dr. Palotás Ildikó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számító-
gépfájlokban, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készí-
tése, információk számítógépes adatbázisba való rendezése, in-
formációk számítógépes adatbázisba való szerkesztése, kereske-
delmi vagy reklámcélú kiállítások szerkesztése, on-line hirdetõi
tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piacku-
tatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,
számítógépes nyilvántartások kezelése, munkaerõ-toborzás, ma-
nöken/modell-szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból,
közvélemény-kutatás, közönségszolgálat, kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi információs
ügynökségek, üzleti információk, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, szabad-
téri hirdetés.

41 Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, gya-
korlati képzés (szemléltetés), oktatás, rádiós szórakoztatás.

(210) M 07 00326 (220) 2007.02.01.
(731) Szegedi Csanád Mihály, Sóstófalva (HU)

(546)

(511) 25 Bodyk; csuklyák-kapucnik (ruházat); díszzsebkendõ; dzse-
kik; egyenruhák; fejfedõk; fejszalagok; felsõruházat; fityulák;
fülvédõk; fürdõköpenyek; fürdõpapucsok; fürdõsapkák; haris-
nyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; ingelõk-ingblúzok; ing-szatlik;
jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyûk; készruhák; kosztümök;
köntösök-pongyolák; kötöttáruk; melegítõk-szvetterek; mellé-
nyek; nadrágok; nõi ruhák; nyaksálak; papucsok; parkák; pénztar-
tó övek; pizsamák; pólók; pulóverek; ruházat; sapkák; sálak;
sporttrikók; szemellenzõk; szoknyák; tógák; tarka selyemkendõk;
vállkendõk-nagykendõk; zoknik; övek.

(210) M 07 00017 (220) 2007.01.05.
(731) EURÓPA KÁVÉHÁZ Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Prónay Bence, Naszádos, Bihary és Prónay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 07 01081 (220) 2007.03.30.
(731) LEGAL MASTERS Játékgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Balatonszárszó (HU)
(740) dr. Lovászi-Tóth Ádám, Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba.
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(210) M 07 01082 (220) 2007.03.30.
(731) LEGAL MASTERS Játékgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Balatonszárszó (HU)
(740) dr. Lovászi-Tóth Ádám, Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 07 00605 (220) 2007.02.21.
(731) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mélykúti Péter jogtanácsos, Budapest

(546)

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

(210) M 07 00606 (220) 2007.02.21.
(731) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mélykúti Péter jogtanácsos, Budapest

(546)

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

(210) M 07 00607 (220) 2007.02.21.
(731) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mélykúti Péter jogtanácsos, Budapest

(546)

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

(210) M 07 00523 (220) 2007.02.15.
(731) MARIE CLAIRE ALBUM, Issy les Moulineaux (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek; arcápoló krémek; körömlakklemosók; szemöldökceruzák;
hajporok; folyékony rúzsok; vászonból készült illatszeres zacs-
kók; szájrúzsok, szempillaspirálok; szemfestékkészletek;
masszázsgélek; masszázsolajok; körömápolók; körömlakkok;
körömlakk-eltávolítók; hajolajak; hajápoló kezelések; hajfesté-
kek; hajhullámosító készítmények; hajszõkítõk; folyékony arcpú-
derek; fürdõszerek; izzadásgátlók; bõrradírok; fehér arcpúderek;
Pimenta acris leveleibõl készült arcszesz vagy hajszesz; babaola-

jok; babapúderek; arcszínezõk; pirosítók, parfümös púderek;
korpa elleni folyadékok; korpa elleni krémek; nem orvosi célra
alkalmazott fürdõsók, nem orvosi célra alkalmazott illatosítók.

4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; újságok,
magazinok, folyóiratok, brossúrák, könyvek, magazinok, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); nyomdabetûk;
klisék; nyomtatóblokkok, könyvjelzõk, albumok, almanachok,
évkönyvek, brossúrák, katalógusok, poszterek, naptárak, határ-
idõnaplók, jegyzetek, címjegyzékek, jegyzetfüzetek, számlák,
jegyzettáblák, könyvkötészeti anyagok, képeslapok, üdvözlõla-
pok, levélpapírok, borítékok, tollak, ceruzák, radírok, vonalzók,
csipeszek.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; textilanyagok; fürdõ- és ágynemûk;
asztalterítõk; textilbõl készült háztartási törlõk; paplanok; párna-
huzatok; matracok; takarók; szalvéták; terítõk; textil vagy mû-
anyag függönyök, elektromos matracra való huzatok, elektromos
paplanok.
28 Játékkártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen nyomtatott formában,
számítógép-terminálok, rádió, kábel TV, televízió felhasználásá-
val, információtovábbítás terminálok révén, internetszolgáltatás,
nevezetesen üzenettovábbítási szolgáltatás, az információ továb-
bítása számítógép segítségével, elektronikus üzenetközvetítõ se-
gítségével, az üzenetek és képek továbbítása számítógép segítsé-
gével, elektronikus adatcserére vonatkozó szolgáltatások.
41 Szövegek kiadása, újságok megjelenítése, divatbemutatók
megszervezése és lebonyolítása, kulturális célból rendezett kong-
resszusok, konferenciák és szemináriumok elõkészítése és lebo-
nyolítása, rádió- és televízióprogramok megszerkesztése, számí-
tógépes nevelési és szórakoztató programok készítése, nevelési
vagy szórakoztató versenyek megszervezése; nevelési és kulturá-
lis célú kiállítások megszervezése; kozmetikai és/vagy divattal
kapcsolatos versenyek megszervezése, beleértve a pénzdíjas ver-
senyeket; könyvek, magazinok, folyóiratok megjelenítése;
könyvkölcsönzés; filmvetítés; rádió- és televízióadások.

(210) M 07 00525 (220) 2006.12.12.
(731) BAHIA Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné Szabó Edit, Dunakeszi

(546)

(511) 16 Acéltollak, albumok, borítékok, ceruzahegyezõk, ceruzák,
cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék nem szövetbõl, cso-
magolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, asztalterítõk pa-
pírból, füzetek, grafikus ábrázolások, iratgyûjtõk, dossziék, irat-
kapcsok, gémkapcsok, irattartók, íróeszközök, írókészletek, író-
szerek, írómappák, levelezõlapok, levélpapír, naptárak, naptárak
letéphetõ lapokkal, noteszek, nyomtatványok, papír zsebkendõk,
radírgumik, rajztömbök, szalvéták papírból, tollak, tolltartók,
toll- és ceruzatartók, töltõceruzák, töltõtollak, zacskók.
18 Bevásárlótáskák, bõröndök, kézitáskák, ernyõk, hátizsákok,
irattáskák, iskolatáskák, napernyõk.
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20 Bútorok, cégtáblák, cégérek fából vagy mûanyagból, képke-
retek, kosarak, mûvészeti tárgyak, párnák, fejpárna, nagy kosa-
rak, kanapék, fotelek, karosszékek, fonott kosarak, díványok, ke-
revetek, karosszékek, kerevetek, pamlagok, képkeretek, komó-
dok, ládák, dobozok, nyugágyak, székek, tálcák, virágtartók,
virágállványok, zsámoly, ágyak, ékszeres doboz.

21 Asztali olajtartók, nem nemesfémbõl, asztalnemû nem ne-
mesfémbõl, borsdaráló (kézi), borstartók, nem nemesfémbõl,
bögrék, serlegek, kelyhek nem nemesfémbõl, cégtáblák porcelán-
ból vagy üvegbõl, cukortartók, csészealjak, csészék, ecet-, olaj-
tartók, edények, edénykészletek, fajanszedények, formák jégkoc-
kához, fûszertartók, hûtõtáskák, ivóedények, ivópoharak, kan-
csók, kaspók, kávéskészletek, kenyérkosarak, kenyérvágó desz-
kák, kerámiák háztartási használatra, konyhai edénykészletek,
konyhai eszközök, konyhai vágódeszkák, kosarak háztartási
használatra, lapos csészék, tálcák, levesestálak, mûvészeti tár-
gyak, piknikhez edénykészletek, piperetáskák, neszesszerek, sajt-
harangok, salátástálak, sószórók, süteményestálcák, szalvétatar-
tók, szalvétákhoz gyûrûk, tálak, tálcák, tányérok, teásdoboz, teás-
készlet, tojástartó, vajtartók, vázák, virágcserép, üvegkancsók,
üvegtálak.

24 Arctörlõk (textilbõl), asztali vászonnemû (textilbõl), asztal-
kendõk textilbõl, asztalterítõk, bútorhuzatok textilbõl, bútorszö-
vetek, kárpitok, bútorvédõ huzatok, címkék szövetbõl, díszpárna-
huzatok, függönykikötõ zsinór, párnahuzat, poháralátétek, szal-
véták, tányéralátétek, törülközõk textilanyagból, úti takarók, plé-
dek, zsebkendõk textilanyagból, ágynemûk, ágytakarók.

25 Cipõk, csecsemõnadrágok, díszzsebkendõk (ruházat), dzse-
kik, fejfedõk, felsõruházat, fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, für-
dõpapucsok, fürdõruhák, fürdõsapkák, fürdõszandálok, kabátok,
kalapok, készruhák, köntösök, pongyolák, kötények, lábbelik, nõi
ruhák, papucsok, partedlik, pólók, pulóverek, zoknik, övek.

(210) M 07 00526 (220) 2006.12.12.
(731) BAHIA Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné Szabó Edit, Dunakeszi

(546)

(511) 16 Acéltollak, albumok, borítékok, ceruzahegyezõk, ceruzák,
cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék nem szövetbõl, cso-
magolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, asztalterítõk pa-
pírból, füzetek, grafikus ábrázolások, iratgyûjtõk, dossziék, irat-
kapcsok, gémkapcsok, irattartók, íróeszközök, írókészletek, író-
szerek, írómappák, levelezõlapok, levélpapír, naptárak, naptárak
letéphetõ lapokkal, noteszek, nyomtatványok, papír zsebkendõk,
radírgumik, rajztömbök, szalvéták papírból, tollak, tolltartók,
toll- és ceruzatartók, töltõceruzák, töltõtollak, zacskók.

18 Bevásárlótáskák, bõröndök, kézitáskák, ernyõk, hátizsákok,
irattáskák, iskolatáskák, napernyõk.

20 Bútorok, cégtáblák, cégérek fából vagy mûanyagból, képke-
retek, kosarak, mûvészeti tárgyak, párnák, fejpárna, nagy kosa-
rak, kanapék, fotelek, karosszékek, fonott kosarak, díványok, ke-
revetek, karosszékek, kerevetek, pamlagok, képkeretek, komó-
dok, ládák, dobozok, nyugágyak, székek, tálcák, virágtartók,
virágállványok, zsámoly, ágyak, ékszeres doboz.

21 Asztali olajtartók, nem nemesfémbõl, asztalnemû nem ne-
mesfémbõl, borsdaráló (kézi), borstartók, nem nemesfémbõl,
bögrék, serlegek, kelyhek nem nemesfémbõl, cégtáblák porcelán-
ból vagy üvegbõl, cukortartók, csészealjak, csészék, ecet-, olaj-
tartók, edények, edénykészletek, fajanszedények, formák jégkoc-
kához, fûszertartók, hûtõtáskák, ivóedények, ivópoharak, kan-
csók, kaspók, kávéskészletek, kenyérkosarak, kenyérvágó desz-
kák, kerámiák háztartási használatra, konyhai edénykészletek,
konyhai eszközök, konyhai vágódeszkák, kosarak háztartási
használatra, lapos csészék, tálcák, levesestálak, mûvészeti tár-

gyak, piknikhez edénykészletek, piperetáskák, neszesszerek, sajt-
harangok, salátástálak, sószórók, süteményestálcák, szalvétatar-
tók, szalvétákhoz gyûrûk, tálak, tálcák, tányérok, teásdoboz, teás-
készlet, tojástartó, vajtartók, vázák, virágcserép, üvegkancsók,
üvegtálak.

24 Arctörlõk (textilbõl), asztali vászonnemû (textilbõl), asztal-
kendõk textilbõl, asztalterítõk, bútorhuzatok textilbõl, bútorszö-
vetek, kárpitok, bútorvédõhuzatok, címkék szövetbõl, díszpárna-
huzatok, függönykikötõ zsinór, párnahuzat, poháralátétek, szal-
véták, tányéralátétek, törülközõk textilanyagból, úti takarók, plé-
dek, zsebkendõk textilanyagból, ágynemûk, ágytakarók.

25 Cipõk, csecsemõnadrágok, díszzsebkendõk (ruházat), dzse-
kik, fejfedõk, felsõruházat, fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, für-
dõpapucsok, fürdõruhák, fürdõsapkák, fürdõszandálok, kabátok,
kalapok, készruhák, köntösök, pongyolák, kötények, lábbelik, nõi
ruhák, papucsok, partedlik, pólók, pulóverek, zoknik, övek.

(210) M 07 00709 (220) 2007.03.02.
(731) Szamos Marcipán Kft., Pilisvörösvár (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Édesipari termékek, csokoládék, desszertek, pralinék; cu-
korkák; cukrászati termékek; cukrászsütemények; marcipán és
madula alapú édesipari készítmények és desszertek, mandulás
tészták; fagylaltok, fagylalt porok, jégkrémek.

(210) M 07 00673 (220) 2007.02.28.
(731) Magyar Anime Társaság, Érd (HU)

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

(210) M 07 00674 (220) 2007.02.28.
(731) Maraton Lapcsoport - Multivízió Kiadói Korlátolt Felelõsségû

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

(541) Budapesti 7 Nap
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(210) M 07 00697 (220) 2007.03.02.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(546)

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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(210) M 07 00699 (220) 2007.03.02.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36 Pénzügyi ügyletek; hitelügyletek; valutaügyletek.

(210) M 07 00701 (220) 2007.03.02.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 07 00702 (220) 2007.03.02.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 07 00705 (220) 2007.03.02.
(731) Barta Tibor, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 00707 (220) 2007.03.02.
(731) Szécsi Balázs, Békésszentandrás (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 00708 (220) 2007.03.02.
(731) Direkt Autó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Zsolt ügyvéd, Esztergom

(546)

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

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

(210) M 06 02941 (220) 2006.09.01.
(731) Multy Hungária Termelési és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 21 Háztartási szivacsok, kendõk, egyéb háztartási kisegítõ ter-
mékek, nevezetesen gumikesztyû, szappanos párna, fém és mû-
anyag edénysúrolók, felmosók, mopok, egyéb felmosótermékek,
kefék, partvisok, seprûk, vödrök, lapátok és lapátgarnitúrák, fém-,
mûanyag és fanyelek, egyéb háztartási szivacs, nem szõtt szövet-
és mûanyag termékek, szivacskendõk.

(210) M 07 00583 (220) 2007.02.20.
(731) Da Lello Vendéglátó és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(541) DA LELLO
(511) 43 Vendéglátóipar.

(210) M 07 00584 (220) 2007.02.20.
(731) Béres Szõlõbirtok és Pincészet Kft., Miskolc (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) MAGITA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(210) M 07 00585 (220) 2007.02.20.
(731) Béres Szõlõbirtok és Pincészet Kft., Miskolc (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

(210) M 07 00587 (220) 1996.04.01.
(731) Hospira, Inc., Lake Forest, Illinois (US)
(740) dr. Szamosi Katalin S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CARPUJECT
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készít-

mények; kötszerek, fertõtlenítõk.

(210) M 07 00588 (220) 2007.02.20.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) TÛZBE HOZ!
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz, különösen energiaitalok.

(210) M 07 00589 (220) 2007.02.20.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) JÁCCC MÉG!
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz, különösen szénsavas alkoholmentes ita-
lok.

(210) M 07 00590 (220) 2007.02.20.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) ERESZD SZABADON A NARANCSOT!
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz, különösen szénsavas alkoholmentes ita-
lok.

(210) M 07 00532 (220) 2007.02.16.
(731) RONIKUM Rendezvényszervezõ és Vendéglátóipari Társaság,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 00534 (220) 2007.02.16.
(731) Wu Xi Bang, Budapest (HU)

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 00535 (220) 2007.02.16.
(731) Nemzeti Nyomozó Iroda, Budapest (HU)
(740) dr. Kamarell Rita ügyvéd, Budapest

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 07 00539 (220) 2007.02.16.
(731) Sweeting International Kft., Feketeerdõ (HU)

(546)

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

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(210) M 06 02510 (220) 2006.07.20.
(731) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) TROPICANA SENSATIONS
(511) 32 Gyümölcslevek és gyümölcslevet tartalmazó italok.

(210) M 07 00879 (220) 2007.03.19.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 00880 (220) 2007.03.19.
(731) GSM Takács Kft., Albertirsa (HU)

(546)

(511) 43 Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kávéházak, vendéglátó-
ipar.

(210) M 07 00888 (220) 2007.03.19.
(731) Degussa GmbH, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OXENO
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek.

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

(210) M 07 00595 (220) 2007.02.21.
(731) Axel-Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 07 00596 (220) 2007.02.21.
(731) Axel-Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 07 00597 (220) 2007.02.21.
(731) Axel-Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 07 00598 (220) 2007.02.21.
(731) Axel-Springer Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 07 00599 (220) 2007.02.21.
(731) Axel-Springer Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 07 00600 (220) 2007.02.21.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 07 00603 (220) 2007.02.21.
(731) Kolompos Kkt., Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 07 02059 (220) 2007.05.31.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

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

(210) M 07 02060 (220) 2007.05.31.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

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

(210) M 07 02072 (220) 2007.05.31.
(731) DOCLER Számítástechnikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fejes Timea, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépfájlokban (má-
sok számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése;
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; infor-
mációknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton.

38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések;
kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok út-
ján; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tu-
dakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más
közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógé-
pek segítségével.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fej-
lesztése; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba; hostingszolgáltatások weboldalak-
hoz; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása;
számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sok-
szorosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számító-
géphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok ki-
dolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógép-
programok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-
szoftver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások
számára.

(210) M 07 02156 (220) 2007.06.11.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 07 00624 (220) 2007.02.22.
(731) Marosport Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Illatszerek, kozmetikai cikkek.

18 Utazótáskák és bõröndök.

22 Zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 00625 (220) 2007.02.22.
(731) Marosport Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Illatszerek, kozmetikai cikkek.

18 Utazótáskák és bõröndök.

22 Zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 00626 (220) 2007.02.22.
(731) PIKTOR-DEPO Festék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Berger Adrián ügyvéd, Gyõr
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(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.

(210) M 07 00591 (220) 2007.02.20.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és más alko-
holmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények
és más készítmények italok elõállítására.

(210) M 07 00593 (220) 2007.02.20.
(731) Wonderline Média Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mezõ András, Budapest

(541) patika.TV
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 00618 (220) 2007.02.22.
(731) Ronikum Bt., Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 00620 (220) 2007.02.22.
(731) Masonite Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Lendvai Balázs, Lendvai & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BREWER-MASONITE
(511) 19 Faajtók (ide értve a bejárati, erkély- és belsõ ajtókat), nem

fémbõl készült ajtóburkolatok és ajtótáblák, ajtólapok, ajtótokok,
ajtókeretek; nem fémbõl készült elõfüggesztett ajtók, lambériák,
dekoratív párkányzatok, lágy farostlemezek, kemény farostleme-
zek, belsõ borítások, külsõ borítások, nem fémbõl készült burko-
latok, elõre kidolgozott nem fémbõl készült ajtók, szegezett leme-
zek, gyulladáskésleltetõ panelek, gyári termékek, falemezek, aj-
tóüregek, nem fémbõl készült táblák ajtókhoz és dekoratív ajtó-
üvegekhez.

40 Fafeldolgozás, famegmunkálás.

(210) M 07 00623 (220) 2007.02.22.
(731) Masonite Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Lendvai Balázs, Lendvai & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BREWER
(511) 19 Faajtók (ide értve a bejárati, erkély- és belsõ ajtókat), nem

fémbõl készült ajtóburkolatok és ajtótáblák, ajtólapok, ajtótokok,
ajtókeretek; nem fémbõl készült elõfüggesztett ajtók, lambériák,
dekoratív párkányzatok, lágy farostlemezek, kemény farostleme-
zek, belsõ borítások, külsõ borítások, nem fémbõl készült burko-
latok, elõre kidolgozott nem fémbõl készült ajtók, szegezett leme-
zek, gyulladáskésleltetõ panelek, gyári termékek, falemezek, aj-
tóüregek, nem fémbõl készült táblák ajtókhoz és dekoratív ajtó-
üvegekhez.

40 Fafeldolgozás, famegmunkálás.

(210) M 07 00676 (220) 2007.02.28.
(731) Tisol Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Berényi Viktor ügyvéd, Budapest

(546)

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

30 Só.

(210) M 07 00677 (220) 2007.02.28.
(731) Vörös Attila, Pécel (HU)
(740) dr. T. Nagy Tibor, Dr. T. Nagy Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Vörös Autórugó
(511) 37 Jármûjavítás, jármûjavító mûhelyek, jármûvek karbantar-

tása.

(210) M 07 00678 (220) 2007.02.28.
(731) Babymarkt Babaruhabörze Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 07 02180 (220) 2007.06.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.
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(210) M 07 02181 (220) 2007.06.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 02182 (220) 2007.06.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 00670 (220) 2007.02.28.
(731) Istvándy Gergõ, Badacsonytomaj (HU)

(541) ÜSTÖKÖS
(511) 33 Borok, borpárlatok, pezsgõ, fûszerborok, pálinkák, gyomor-

keserûk, whiskey, koktélok, párlatok, gyümölcstartalmú alkoho-
los italok.

(210) M 07 00671 (220) 2007.02.28.
(731) Istvándy Gergõ, Badacsonytomaj (HU)

(541) BIZSERGÉS
(511) 33 Borok, borpárlatok, pezsgõ, fûszerborok, pálinkák, gyomor-

keserûk, whiskey, koktélok, párlatok, gyümölcstartalmú alkoho-
los italok.

(210) M 07 02237 (220) 2007.06.15.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porelszívó, nedvesítõ
és -lekötõ vegyületek, fûtõanyagok – beleértve a motorbenzineket
is –, világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsesek.

35 Reklámozás, kereskedelmi tevékenység.

(210) M 07 00858 (220) 2007.03.14.
(731) Szelva Györgyné, Budapest (HU)
(740) dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Moyo
(511) 25 Ruházati cikkek.

26 Mûvirágok.

31 Élõ növények és virágok.

(210) M 07 00889 (220) 2007.03.19.
(731) Mead Johnson & Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Evansville, Indiana (US)
(300) 77/120,470 2007.03.02. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) LIPIL3
(511) 5 Vitaminok és ásványianyag-készítmények; és diétás, táplá-

lék- és étrendkiegészítõk.

(210) M 06 03241 (220) 2006.09.29.
(731) Goodbaby Child Products Co., Ltd., Jiangsu Province, P.R. (CN)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Sport babakocsik; kézikocsik; gyermekkocsik; gyermek-
ülés jármûvekbe; védõtetõk gyermekkocsikhoz; kerékpárok; tri-
ciklik; kerekesszékek; rollátorok; elektromos jármûvek; motorbi-
ciklik; kétkerekû kézikocsik, targoncák; abroncsok jármûvekhez;
kerékpárpumpák; biztonsági gyermekülések szárazföldi, légi, és
vízi jármûvekhez, beleértve ezek alkotórészeit is; speciális jármû
mozgássérültek részére, nem mechanikusan hajtott; utánfutók,
pótkocsik, nyerges vontatók.

20 Gyermekjárókák; magas székek gyermekeknek; hintaszé-
kek gyermekeknek; dobozok fából vagy mûanyagból; párnák;
vánkosok; járókák, állókák gyermekeknek; bölcsõk; kiságyak;
matracok kiságyba; szalmaszálak, szívószálak italok fogyasztásá-
ra; legyezõk; bútorszerelvények nem fémbõl; gyermekbútorok és
azok tartozékai, különösen ágykorlátok, ruhásládák, éjjelik, asz-
talok, szófák, szekrények, könyvesszekrények, ruhásszekrények;
bútorok, különösen polcok, rekamiék, karosszékek, fodrászszé-
kek, írópolcok, asztalok, háromtükrös öltözõasztalok, ebédlõasz-
talok, laboratóriumi asztalok, masszázsasztalok, öltözõasztalok,
szófák, kartotékszekrények, cipõszekrények, gyógyszeres szek-
rények, teásszekrények, kalaptartók, tálalószekrények, könyves-
polcok, újságtartó állványok, vállfák, esernyõtartók, ruhásládák;
tükrök, képkeretek; bambusz kábelsaruk nem fémbõl; zárak (nem
fémbõl); szakajtók; hirdetõtáblák; ételdíszek mûanyagból; ólak,
vackok (háziállatoknak); mûvészeti tárgyak fából, viaszból,
gipszbõl vagy mûanyagból.

(210) M 06 03365 (220) 2006.10.12.
(731) INTHERA Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Kolosztrumkivonatot tartalmazó étrend-kiegészítõk.

(210) M 06 04116 (220) 2006.12.18.
(731) Metro-Patika Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kókány Csaba, Dr. Kókány Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) METRO PATIKA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

A rovat 398 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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