
(210) M 07 03411 (220) 2007.10.08.
(731) ACG HEY Reklámügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03534 (220) 2007.10.18.
(731) ALMIL Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft.,

Keszü (HU)

(546)

(511) 3 Eszenciaolajok; borotválkozás utáni arcszeszek; fertõtlení-
tõszappanok; fogkrémek; gyógyszappanok, hajspray; hajhullá-
mosító készítmény; hajszeszek; hajfestékek; illatszerkészítmé-
nyek; illatszerek; illataromák; kenõcsök kozmetikai használatra;
kozmetikai bõrápoló szerek; kozmetikai festékek; kozmetikai ké-
szítmények; kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek;
kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek álla-
tok számára; lemosószerek kozmetikai használatra; mosószerek;
napvédõ termékek; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai hasz-
nálatra; piperecikkek; samponok; szappanok; tisztítószerek; vi-
rágkivonatok; virágból készített illatszer-alapanyag; zsírok koz-
metikai használatra; hidrogén-peroxid kozmetikai használatra.

5 Alkohol orvosi bedörzsölõszerek; biológiai készítmények
humángyógyászati célokra; bõrápoló gyógyszerkészítmények;
diagnosztikai készítmények; enzimek gyógyászati használatra;
fogyasztótea orvosi használatra; gyógyhatású hajnövesztõ sze-
rek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszervegyészeti készít-
mények; gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra; her-
bateák; kenõcsök gyógyászati használatra; korpás fejbõr kezelé-
sére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szájápoló szerek
gyógyászati használatra; tápanyagadalékok gyógyászati célokra,
vitaminkészítmények.

42 Biológiai kutatás; kozmetikai kutatás.

44 Egészségügyi szolgáltatás; fodrászszalonok; hajbeülteté-
sek; szépségszalonok.

(210) M 07 02525 (220) 2007.07.12.
(731) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülé-
kek jelek távirányítására; távirányító készülékek; elektromos zá-
rak; akusztikus riasztók; akusztikus csatolók, berregõk; fény-
vagy mechanikai jelzõkészülékek; világító vagy mechanikus jel-
zõberendezések; elektromos és egyéb jelzõcsengõk; jelzõlámpák;
detektorok; lézerek nem orvosi használatra; hamispénz-vizsgáló
berendezések; felügyeleti elektromos mûszerek; betörés és lopás
elleni jelzõkészülékek; betörés és lopás megelõzésére szolgáló
elektromos berendezések; lopás elleni áruvédelmi eszközök; lo-
pás elleni áruvédelmi tokok és tartók; elektromos betörésgátló fel-
szerelések; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos címkék
árukhoz; hatástalanító készülékek elektromos árucímkékhez; ri-
asztóeszközök; füstjelzõ berendezések; gázellenõrzõ készülékek;
ellenõrzõ berendezések és készülékek; idõregisztráló készülékek;
vezetõréteggel bevont üvegek; prizmák; vezetékek; elektromág-
neses tekercsek, elektromos tekercsek, mágnesek; mágneshuza-
lok; mágneskártyák, mágneslemezek, memóriakártyák, intelli-
gens mikrokártyák; mágneses személyazonosító kártyák; sze-
mélyhívók, beléptetõrendszerek; mágneses kódolók, vonal-
kód-leolvasók, informatikai olvasóegységek, optikai letapogató-
egységek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó készülékek és
számítógépek; letölthetõ és rögzített számítógépprogramok;
elektromos ajtónyitó szerkezetek; elektromos zárak; bekapcso-
lók; elektromos akkumulátorok; akkumulátortöltõk; automatikus
idõkapcsolók, zárókapcsolók; elektromos akkumulátorok; akku-
mulátortöltõk; automatikus idõkapcsolók; informatikai csatolók;
interfészek; elektromos kerítések; fémdetektorok ipari vagy kato-
nai használatra; kézi adóvevõk; vevõszámláló készülékek.

20 Ablakszerelvények és ajtószerelvények nem fémbõl; dobo-
zok fából vagy mûanyagból; tárolópolcok, árubemutató állvá-
nyok, árubemutató szekrények; árubemutató pultok; palackállvá-
nyok; palackzárak nem fémbõl; mûanyag csomagolótartályok;
tartályzárak nem fémbõl; zárak és lakatok jármûvekhez; zárak,
lakatok nem fémbõl, fémbútorok; elárusító- és pénztárpultok.

37 Betörés és lopás elleni riasztók, áruvédelmi riasztóberende-
zések, áruvédelmi antennák, tûzriasztók, elektromos berendezé-
sek, irodai és egyéb gépek felszerelése, karbantartása és javítása,
páncélszekrények és páncéltermek karbantartása és javítása.

(210) M 07 03021 (220) 2007.09.05.
(731) Amplifon Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Patyi Gergely, Dr. Patyi Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanya-
gok.

44 Orvosi szolgáltatások.
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(210) M 07 03045 (220) 2007.09.10.
(731) Andrási Mónika, Hatvan (HU);

Dáva Iván, Budaörs (HU)

(546)

(511) 35 Hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzé-
se; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbá-
zisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítá-
sok szervezése; konzultáció személyzeti kérdésekben; munka-
erõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálóza-
ton; reklámozás; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sze-
mélyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; állásközvetítõ
irodák.

41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szerve-
zése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; pályaválasztási tanácsadás; szemináriu-
mok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebo-
nyolítása.

(210) M 07 03396 (220) 2007.10.08.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

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

Budapest

(541) ZeoNatur-A,B,C,D,E
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

(210) M 07 03404 (220) 2007.10.08.
(731) Angler Kft., Tiszaújváros (HU)

(546)

(511) 28 Horgászzsinór.

(210) M 07 02205 (220) 2007.06.13.
(731) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

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

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; le-
mezjátszók, karaokelejátszók, kompaktlemez-lejátszók és kom-
paktlemez-felvevõk, szalagos lejátszók és felvevõk, hangfelve-
võk, erõsítõk, hangszóró-, erõsítõ- és lejátszórendszerek, transz-
formátorok, rádiók, televíziókészülékek, tunerek, audio és video
vevõkészülékek, hangszórók, hangosbeszélõk, hangszórórend-
szerek, mikrofonok és mikrofonkeverõk, fejhallgatók és fülhall-
gatók, antennák, hangrögzítõ lemezek, hangrögzítõ és visszaját-

szó berendezések, csatlakozók, villamos kábelek, frekvenciavál-
tók, elektromos vezetékek, hangszórókábelek, adatátviteli kábe-
lek, hangszóródobozok, mélynyomók, hangszintszabályzók, ek-
valizátorok, adathordozók, rádiós ébresztõórák, system audio be-
rendezések, állványok audiokészülékekhez, audiotartozékok,
akusztikus membránok, CD-lemezjátszók, CD-ROM-lemezek,
DVD-adathordozók, DVD-lejátszók, MP3-lejátszók, MP4-leját-
szók, mini lemezjátszók, lemezjátszók, lemezjátszótûk, lejátszó-
fejek, hangolók, diódák, tranzisztorok.

(210) M 07 03595 (220) 2007.10.25.
(731) AVILEX-1 Kft., Ajka (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok (ezen belül különösen; mûanyag
építõelem; mûanyag burkolóelem; zárt cellaszerkezetû, habosí-
tott, hõre lágyuló, gáz halmazállapotú, zárványokat tartalmazó
mûanyag; polisztirol; hálómerevítéssel ellátott polisztirol; textil,
mûanyag, üvegszálszövet-hálóval merevített polisztirol; mobil
épületek.

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

(210) M 07 01528 (220) 2007.04.20.
(731) Balaton Yacht Charter Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Hajózási szolgáltatások, jármûkölcsönzés (6 személyes vi-
torlás hajó), jármûvek kölcsönzése, vízi jármûvek kölcsönzése,
vízi utazások szervezése.

(210) M 07 03766 (220) 2007.11.09.
(731) Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
(740) dr. Holló Dóra, Budapest

(546)

(511) 45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 07 03395 (220) 2007.10.05.
(731) Bartha Henrik, Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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(210) M 07 02914 (220) 2007.08.23.
(731) BB. Glamour Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02913 (220) 2007.08.23.
(731) BB. Glamour Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02915 (220) 2007.08.23.
(731) BB. Glamour Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 00034 (220) 2008.01.08.
(731) BEKK X2 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zatik Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
43 Vendéglátás (élelmezés; idõleges szállásadás).

(210) M 07 03064 (220) 2007.09.10.
(731) BioCo Magyarország Kft., Lõrinci (HU)

(546)

(511) 3 Dezodoráló szappanok, fogkrémek, illatszerkészítmények,
illatszerek, kenõcsök kozmetikai használatra, kozmetikai bõrápo-
ló szerek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai krémek, koz-
metikai pakolások, lemosószerek kozmetikai használatra, napvé-
dõ termékek (kozmetikai készítmények a bõr lebarnulására), ola-
jok egészségügyi célra, olajok kozmetikai használatra, sampo-
nok, szappanok.
5 Állatgyógyászati készítmények, ásványi élelmiszer-kiegé-
szítõk, antibiotikumok, bõrápoló gyógyszerkészítmények, bõrke-
ményedés elleni készítmények, diétás anyagok gyógyászati hasz-

nálatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok
gyógyászati használatra, elixírek, enzimek gyógyászati haszná-
latra, enzimkészítmények állatgyógyászati használatra, enzimké-
szítmények gyógyászati használatra, erõsítõszerek (gyógysze-
rek), fájdalomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni készítmények,
gyógycukor, gyógyhatású takarmányadalékok, gyógyitalok,
gyógynövények, gyógyszerek (humán), gyógyteák, herbateák,
kapszulák gyógyszerekhez, szérumok, vitaminkészítmények.

(210) M 07 03034 (220) 2007.09.06.
(731) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ARMIXORAL
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 07 01997 (220) 2007.05.29.
(731) Biopharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Étrendkiegészítõk (különösen erõsítõkészítmények és táp-
anyagok gyógyítási célokra, ital, folyadék, olaj, oldat, emulzió,
por, tabletta, kapszula és pirula formájában), gyógyítási célokra
alkalmazott dietetikai anyagok, készítmények vitaminokkal és
mikroelemekkel; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; diétás anyagok
gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati haszná-
latra; erõsítõszerek (gyógyszerek); olajok gyógyászati használat-
ra, bébiételek, fogyasztótea orvosi használatra, herbatea, vitamin-
készítmények.

32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (al-
koholmentes); gyümölcskivonatok, ásványvizek és szénsavas vi-
zek, zöldséglevek (italok), növényi alapú italok, aloe vera-kivo-
natból készült italok.

(210) M 07 02257 (220) 2007.06.20.
(731) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(546)

(511) 33 Pálinka alapanyagú szeszes italok.
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(210) M 07 02613 (220) 2007.07.19.
(731) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(546)

(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.

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

(210) M 07 03219 (220) 2007.09.24.
(731) Brand & Standard Capital Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számító-
gépfájlokban (mások számára), eladási propaganda (mások szá-
mára), gazdasági elõrejelzések, hirdetések levélben megrendelve,
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi in-
formációs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítá-
sok szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezé-
se, konzultáció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása,
közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, mun-
kaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számítógépes háló-
zaton, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész ál-
lapotba hozása, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklám-
szövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõi ügynöksé-
gek, sajtófigyelés, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai
információnyújtás, számítógépes nyilvántartások kezelése, sze-
mélyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, állásközvetítõ
irodák, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üz-
letszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanács-
adás, üzletvezetési konzultáció.

(210) M 07 00905 (220) 2007.03.20.
(731) BS HÚS Baromfifeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Hajdúnánás (HU)

(546)

(511) 29 Baromfi (nem élõ).

35 Húsáru-nagykereskedelem, húsáru-kiskereskedelmi bolthá-
lózat.

(210) M 07 03555 (220) 2007.10.20.
(731) BSH dr. Meckovsky and Partner Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

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

(210) M 07 03556 (220) 2007.10.20.
(731) BSH dr. Meckovsky and Partner Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

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

(210) M 07 03564 (220) 2007.10.24.
(731) BYD Company Limited, Longgang, Shenzhen (CN)
(740) dr. Bartal Iván, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépek; automatikus kormányberendezések jármû-
vekhez; navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számító-
gépek); hordozható telefonok; szimulátorok jármûvek kormány-
zásához és vezérléséhez; integrált áramkörök; elektromos akku-
mulátorok jármûvekhez; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
galvánelemek; akkumulátorok, elektromos; napelemek; jelzõ-
lámpák; rádiók jármûvekbe; félvezetõk; fényképezõgépek; gumi-
abroncsokban lévõ nyomás csökkenését automatikusan jelzõ ké-
szülékek; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; anyagok
elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek); galvanotechnikai
berendezések; szivattyúk.

12 Szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök;
elektromos jármûvek; gépkocsik; motorok szárazföldi jármûvek-
hez; lopásgátló szerkezetek jármûvekhez; gépkocsi-karosszériák;
motorkerékpárok; kerékpárok; kétkerekû kocsik, taligák; abron-
csok jármûkerekekhez; kormánykerekek jármûvekhez, irányjel-
zõk jármûvekhez; jármûvek belsõ kárpitjai; siklók; babakocsik;
javítókészletek belsõ gumiabroncstömlõkhöz; csomagtartók jár-
mûvekhez; jármûkerekek; repülõgépek; hajók.

37 Építkezések felügyelete (irányítása); gyárépítés; bányamû-
velés; fûtõberendezések felszerelése és javítása; elektromos be-
rendezések felszerelése és javítása; gépkocsik karbantartása és ja-
vítása; jármûjavító mûhelyek; hajóépítés; rozsdamentesítés; gu-
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miabroncsok (újra)futózása; jármûvek kenése; jármûfényezés;
jármûvek rozsda elleni kezelése; fényképezõgépek javítása; búto-
rok kárpitozása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítá-
sa; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); bõr ápolása, tisztítása
és javítása (feldolgozott); számítógépek üzembe helyezése, kar-
bantartása és javítása, jármûvek tisztítása.

(210) M 07 03259 (220) 2007.09.26.
(731) Carl Zeiss Vision Hungary Kft., Mátészalka (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) Éleslátás hónapja a Carl Zeiss Visionnél
(511) 44 Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, különösen szemé-

szeti szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai.

(210) M 07 03052 (220) 2003.07.21.
(731) Centra SA, Poznan (PL)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CENTRA
(511) 9 Elemek; akkumulátorok; elektromos és villamos akkumulá-

torok; lemezek elektromos akkumulátorokhoz, akkumulátorrá-
csok; hordozható energiaellátó berendezések, eszközök és táp-
egységek; elemek és akkumulátorok töltésére és újratöltésére
szolgáló berendezések; tokok és tartók elemek és akkumulátorok
számára, amely tokok és tartók alkalmassá vannak téve ilyen
célokra; részek és szerelvények az elõbbiekben említett árukhoz.

37 Javítási szolgáltatások; szerelési szolgáltatások; javítási,
szerelési és karbantartási szolgáltatások elemek és akkumuláto-
rok vonatkozásában, ideértve az elektromos akkumulátorok és
elektromos elemek töltését és újratöltését.

39 Elemek, elektromos és villamos elemek, akkumulátortele-
pek, elektromos és villamos akkumulátortelepek, akkumulátorok,
elektromos és villamos akkumulátorok kölcsönzése, minden elõ-
zõekben említett a gépjármûvek területén történõ használattal
kapcsolatban.

(210) M 07 02893 (220) 2007.08.22.
(731) City Food Catering Bt., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CITYFOOD
(511) 43 Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátó-ipari szol-

gáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

(210) M 07 01977 (220) 2007.05.25.
(731) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bebõk Gábor, Polgár & Bebõk Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TANINFORM
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 03138 (220) 2007.09.14.
(731) CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 07 03139 (220) 2007.09.14.
(731) CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(541) C-Travel
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 07 02375 (220) 2007.06.29.
(731) dr. Csapó András, Budapest (HU)

(541) touchmedia
(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, irodagépek és készülékek köl-

csönzése, reklámozás, szabadtéri hirdetés.

(210) M 07 03439 (220) 2007.10.04.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 03199 (220) 2007.09.21.
(731) dr. Cseúz Regina, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(541) REVITA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; személyek kezelésére vonatkozó or-

vosi szolgáltatások, elemzési szolgáltatások, röntgenvizsgálatok,
vérminták vétele; orvosi és gyógyszerészeti tanácsadás; higiéniai
és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(210) M 07 03405 (220) 2007.10.08.
(731) Csillag Show-Tánc Egyesület, Paks (HU)

(541) MAGYARORSZÁG CSILLAGA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 07 00074 (220) 2007.01.12.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

(546)
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 03696 (220) 2007.11.05.
(731) Delta Elit Collection Agency Követelésbehajtó Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Követelésbehajtási ügynökségek.

(210) M 07 03507 (220) 2007.10.16.
(731) DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Simon Éva, Dr. Simon Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DINAX
(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.

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

(210) M 07 03170 (220) 2007.09.18.
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PERENAL
(511) 5 Gyomirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények, gombaölõ szerek (fungicidek), rovarölõ szerek (herbici-
dek), rovarriasztó szerek (insecticidek).

(210) M 07 03379 (220) 2007.10.04.
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) IKARUS
(511) 5 Gyomirtó szerek mezõgazdasági használatra.

(210) M 07 00498 (220) 2007.02.14.
(731) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Pick-Crackers
(511) 30 Kekszek, sós kekszek.

(210) M 07 02886 (220) 2007.08.21.
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware államban bejegyzett

társaság), Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/235699 2007.07.23. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 10 Orvosi mûszerek, nevezetesen vénás elégtelenség kezelésé-
re szolgáló pneumatikus eszközök.

(210) M 07 03368 (220) 2007.10.04.
(731) East-West Pharma Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 5 Petesejtérés és terhesség kimutatására szolgáló reagens.

10 Petesejtérés és terhesség kimutatására szolgáló készülékek
és eszközök.

(210) M 07 03716 (220) 2007.11.06.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) CITEGIS
(511) 5 Onkológia területén használt humán gyógyszerészeti készít-

mények.

(210) M 07 04267 (220) 2007.12.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 07 04268 (220) 2007.12.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 07 04269 (220) 2007.12.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

M172

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 2. szám II. kötet, 2008.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



(210) M 07 04270 (220) 2007.12.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 07 04271 (220) 2007.12.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 07 03256 (220) 2007.09.26.
(731) Engyel Antal, Gyõr (HU)

(546)

(511) 43 Büfék, étkezdék, kávéházak, vendéglátóipar, bár- és éttermi
szolgáltatások; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállo-
dai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban és panziókban; ren-
dezvényhez termek kölcsönzése.

(210) M 07 03060 (220) 2007.09.10.
(731) EVER-ESTATE Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Olasz Balázs, Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(210) M 07 03578 (220) 2007.10.25.
(731) Ferencz Éva Zsuzsanna, 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.

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

(210) M 07 03516 (220) 2007.10.16.
(731) FILAPLAST Kft., Hajdúböszörmény (HU)

(541) COMING SOON MAGAZIN
(511) 16 Magazin (idõszaki lap), album, brosúra, vékony fûzött

könyv, képregény, kártya, katalógus, könyvek, naptár, poszter.

(210) M 07 02382 (220) 2007.07.02.
(731) Gabona Ferenc, Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása, elektro-
mos berendezések zavarmentesítése, égõfejek karbantartása és ja-
vítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása, gépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása, hûtõberendezések üzembe
helyezése és javítása, kazánok tisztítása és javítása, kemencék
üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe he-
lyezése, légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása,
öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása, páncélszekré-
nyek karbantartása és javítása, számítógépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása, szivattyújavítás, vízvezeték-szerelés.

(210) M 07 03328 (220) 2007.10.02.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) HELP! ENERGY DRINK
(511) 32 Energiaital.

(210) M 07 03329 (220) 2007.10.02.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) GHOST ENERGY DRINK
(511) 32 Energiaital.

(210) M 07 03330 (220) 2007.10.02.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) PREDATOR ENERGY DRINK
(511) 32 Energiaital.

(210) M 07 03731 (220) 2007.11.07.
(731) Hajdúsági Sütõdék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

(541) PREBIOVIT
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények gyógyá-

szati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébi-
ételek.

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, alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(210) M 07 03733 (220) 2007.11.07.
(731) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

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

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

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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32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(210) M 07 03820 (220) 2007.11.14.
(731) Helibor Kft., Izsák (HU)

(554)

(511) 33 Borok, pezsgõk, szeszes italok, (a sörök kivételével) a pezs-
gõkre.

(210) M 07 03821 (220) 2007.11.14.
(731) Helibor Kft., Izsák (HU)

(554)

(511) 33 Borok, pezsgõk, szeszes italok, (a sörök kivételével) a pezs-
gõkre.

(210) M 07 03289 (220) 2007.09.28.
(731) Hintalan László János 60%, Keszthely (HU);

Pap Gábor 40%, Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Társasjáték.

(210) M 07 03822 (220) 2007.11.14.
(731) Honvéd Futball Club Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. 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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, sapkák.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, reklámanyagok, reklámszövegek ké-
szítése és publikálása, szabadtéri hirdetés, szállodai üzletvezetés,
televíziós reklámozás, rádiós reklámozás, hirdetési hely kölcsön-
zése, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai
munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, sportedzõtábori szolgáltatások, sportlétesítmé-
nyek üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete,
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, testnevelés, tornatanítás, vi-
deo (szalagra filmezés), sportoktatás, sportoktatási tárgyú infor-
mációk, sportoktatási vizsgáztatás, idõ mérése sporteseménye-
ken, sportakadémiák (oktatás), egészségvédõ klubok (kondicio-
nálás).

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás, gyorsétter-
mek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, panziók,
szállodai szolgáltatások, önkiszolgáló éttermek.

(210) M 07 03222 (220) 2007.09.24.
(731) Horváth Pál, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása; utazásszervezés.

(210) M 07 03589 (220) 2007.10.25.
(731) Hotel Arborétum Kft., Kunsziget (HU)
(740) dr. Tálas K. József, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HOTEL ARBORÉTUM
(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
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(210) M 07 03055 (220) 2007.09.10.
(731) Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(541) GYÖNGY PATIKÁK
(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).

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 07 03056 (220) 2007.09.10.
(731) Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(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).

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 07 03057 (220) 2007.09.10.
(731) Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(541) GYÖNGY PATIKAKÖR
(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).

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 07 03058 (220) 2007.09.10.
(731) HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) GYÖNGY PATIKALÁNC
(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).

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 07 03059 (220) 2007.09.10.
(731) HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) GYÖNGY PATIKAHÁLÓZAT
(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).

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 07 03124 (220) 2007.09.13.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatás-
sal, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek gyógynövénytartalom-
mal.

30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrás-
záruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mind-
ezek gyógynövénytartalommal.

(210) M 07 03125 (220) 2007.09.13.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatás-
sal, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek kamillát tartalmaznak
vagy kamillaízûek.

30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrás-
záruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mind-
ezek kamillát tartalmaznak vagy kamillaízûek.
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(210) M 07 03126 (220) 2007.09.13.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatás-
sal, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek zsályát tartalmaznak
vagy zsályaízûek.

30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrás-
záruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mind-
ezek zsályát tartalmaznak vagy zsályaízûek.

(210) M 07 03127 (220) 2007.09.13.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatás-
sal, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek mézfût tartalmaznak
vagy mézfûízûek.

30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrás-
záruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mind-
ezek mézfût tartalmaznak vagy mézfûízûek.

(210) M 07 03128 (220) 2007.09.13.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatás-
sal, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek csipkebogyót tartal-
maznak vagy csipkebogyóízûek.

30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrás-
záruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mind-
ezek csipkebogyót tartalmaznak vagy csipkebogyóízûek.

(210) M 07 03129 (220) 2007.09.13.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatás-
sal, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek hársfavirágot tartal-
maznak vagy hársfavirágízûek.

30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrás-
záruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mind-
ezek hársfavirágot tartalmaznak vagy hársfavirágízûek.

(210) M 07 04120 (220) 2007.12.13.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 04232 (220) 2007.12.19.
(731) Illés Csók és Társa Kkt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) NEZPIRATEUR
(511) 10 Meleg levegõvel mûködõ gyógyászati készülékek, pumpák

gyógyászati használatra, testüregek tisztítására szolgáló készülé-
kek, orrváladék-eltávolító eszközök.

(210) M 07 00640 (220) 2007.02.23.
(731) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, London (GB)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) ÉLETRE KELTI A FÁT
(511) 2 Festékek, kencék, mázok, lakkok; szárítóanyagok (a kike-

ményedõ szárítóanyagokat is beleértve), hígítók és színezékek
mint festékek, kencék, mázok és lakkok adalékanyagai; rozsda el-
leni védõszerek és fakonzerváló anyagok, készítmények.
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(210) M 07 03062 (220) 2007.09.10.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Észak-Keleti Építõ Szépítõ Ötlet
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 03063 (220) 2007.09.10.
(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 03721 (220) 2007.11.07.
(731) Ivancsics Ilona, Szentendre (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; színházi társulat
szervezése; színházi produkciók és ezek szervezése; szinkronizá-
lás; alkotómûhelyek szervezése; elõadások díszleteinek kölcsön-
zése; elõadómûvészek szolgáltatásai; élõ elõadások bemutatása;
televíziós szórakoztatás; zenés kabarék, varieték.

(210) M 07 03747 (220) 2007.11.07.
(731) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PIROSKA
(511) 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

(210) M 07 03789 (220) 2007.11.13.
(731) Jaf Holz Ungarn Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra 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 07 02945 (220) 2007.08.28.
(731) Jekl Béla, Villány (HU)
(740) Kormos Ágnes egyén szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 03381 (220) 2007.10.04.
(731) dr. Kalmár Gergely, Szeged (HU);

Kalmár Edit Virág, Szeged (HU)

(546)

(511) 5 Italok gyógyászati célra, mikroorganizmusok és piócák, bé-
biételek, gyógyteák és gyógyászati célra használt anyagok, diétás
anyagok.

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

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

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok;
élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növé-
nyek és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

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

(210) M 07 00389 (220) 2007.02.06.
(731) Kelet Tender Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bagaméry-Szalay Róbert, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(541) TENDERTÁR
(511) 35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
számítógépes internetalapú adatbázis kialakítása és mûködtetése,
valamint partnerek számára elérhetõvé tétele, nyilvántartás vezeté-
se közbeszerzési eljárásokban részt vevõk és érdekeltek számára.

(210) M 07 03743 (220) 2007.11.07.
(731) Kem-Univerzál Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás és marketingtevékenység; kereskedelmi ügyle-
tek bonyolítása; árubemutatók; üzleti információk.

(210) M 07 02922 (220) 2007.08.23.
(731) King Music Management Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés; rádió- vagy televízió-mûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.

39 Szállítás, utazásszervezés.

(210) M 07 03349 (220) 2007.10.02.
(731) Kovács Gyula, Sopron (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
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(546)

(511) 36 Ingatlanügynökség, ingatlanközvetítés; biztosítás-, pénz-
ügyi, ingatlanügyletek; ingatlan-, befektetés-, pénz-, biztosítási
ügyek esetében tanácsadás; pénzügyi értékelések; vagyonkeze-
lés, ingatlan értékbecslése, ingatlanforgalmazás, -bérbeadás és
-kezelés.

41 Nevelés; szakmai képzés; közép-, felsõfokú, egyetemi, vál-
lalati, egyéb szervezeten belüli oktatás, továbbképzés, vezetõkép-
zés, felnõttoktatás.

42 Mérnöki tevékenység, tervezés, mûszakirajz-készítés (mér-
nöki munka), mûszaki tervtanulmányok készítése, mûszaki kuta-
tás, földmérés, szakvélemény adása (mérnöki munkákkal kapcso-
latban); építési tanácsadó szolgálat, fõvállalkozás, beruházásszer-
vezés és bonyolítás, építkezésekhez tervkészítés, mérnöki, szak-
értõi munkák, szakértõi vélemények; geodéziai térképek készíté-
se; környezet- és természetvédelmi tanulmányok kidolgozása;
számítástechnikai tanácsadás; számítógép-programozás, adatbá-
zisok mûködtetése és kezelése, weblapok összeállítása és elkészí-
tése, üzleti tranzakciók dokumentációjának elkészítése.

(210) M 07 03875 (220) 2007.11.21.
(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MILKA GOLD
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és az

ezek elkészítéséhez szükséges anyagok; péksütemények, kek-
szek, tészták és cukrászsütemények, különösen cukros és csoko-
ládés cukrászsütemények, tésztakészítmények, gabonapelyhek-
bõl és ehetõ jégbõl készült termékek.

(210) M 07 03877 (220) 2007.11.21.
(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MILKA SILVER
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és az

ezek elkészítéséhez szükséges anyagok; péksütemények, kek-
szek, tészták és cukrászsütemények, különösen cukros és csoko-
ládés cukrászsütemények, tésztakészítmények, gabonapelyhek-
bõl és ehetõ jégbõl készült termékek.

(210) M 07 03554 (220) 2007.10.20.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CAZAPROL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 01818 (220) 2007.05.16.
(731) KUTE Kft., Soltszentimre (HU)

(541) ÖRDÖGVÉR
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 01819 (220) 2007.05.16.
(731) KUTE Kft., Soltszentimre (HU)

(541) BOSZORKÁNYTEJ
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 03580 (220) 2007.10.24.
(731) Kónya Tiborné, Pécs (HU)
(740) dr. Keresnyei Boglárka ügyvéd, Pécs

(541) Elizabeth N.
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03581 (220) 2007.10.24.
(731) Kónya Tiborné, Pécs (HU)
(740) dr. Keresnyei Boglárka ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03402 (220) 2007.10.08.
(731) Life-Quality Hungary Kft., Pécs (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kenyér, péksütemények, zsemlék.

(210) M 07 04212 (220) 2007.12.18.
(731) Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Fõapátság,

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Likõrök.

(210) M 07 02684 (220) 2007.07.24.
(731) Magyar Országos Horgász Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Tamás, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 06 03726 (220) 2006.11.14.
(731) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)

(541) AutóÕr
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(210) M 06 03725 (220) 2006.11.14.
(731) Magyar Posta Életbiztosító Zrt., Budapest (HU)

(541) HitelÕr
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.
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(210) M 07 01989 (220) 2007.05.25.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) CSILLAG SZÜLETIK
(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.

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 03378 (220) 2007.10.04.
(731) Magyar Sörgyártók Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes
italok, gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 03341 (220) 2007.10.02.
(731) Magyar Telekom Távközlési Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, brosú-
rák, katalógusok, magazinok, naptárak, nyomtatványok, transz-
parensek (papíráruk).

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.

38 Távközlés.

(210) M 07 02254 (220) 2007.06.20.
(731) Magyar Víziközmû Szövetség, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek; reklámozás; keres-
kedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi ügyletek adminisztráci-
ója; irodai munkák.

(210) M 07 02911 (220) 2007.08.23.
(731) ManOpen Irodatechnikai Kft., Gödöllõ (HU)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ManoArt
(511) 2 Festékek; nyomdafesték; nyomdai pépek (tinták); színezé-

kek; színezõanyagok; tinták (tonerek) fénymásoló gépekhez; to-
nerek (tinták) fénymásoló gépekhez; tonerpatronok (töltve)
nyomtatókhoz és fénymásolókhoz.

(210) M 07 03514 (220) 2007.10.16.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadás, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás és marketingtevékenység; kereskedelmi ügyle-
tek bonyolítása; árubemutatók; üzleti információk.

(210) M 07 03372 (220) 2007.10.04.
(731) Mehta Vineet Kumar, Lemont, Illinois (US)
(740) dr. Vizeli Kornél ügyvéd, Debrecen

(541) DIAMOND NAILS
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

(210) M 07 02996 (220) 2001.05.30.
(731) MERLONI BRANDS KFT, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) ELCO
(511) 11 Fûtõ-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és gõzfejlesztõ berende-

zés, elõnyösen olaj-, gáz- és kettõs tüzelésû égõk, és azok nem
elektromos részei; fûtõbojlerek olaj-, gáz- és kettõs tüzelésû égõk-
höz és szilárd anyagokhoz; egészségügyi berendezések, neveze-
tesen zuhanykabinok, légkondicionáló rendszerek, léghûtõk; at-
moszférikus gázégõk és gázbojlerek, amelyeket atmoszférikus
gázégõk üzemeltetnek; fûtõegységek, amelyek elsõsorban bojle-
rekbõl, olaj-, gáz- vagy kettõs tüzelésû égõkbõl és/vagy napkol-
lektorokból, fûtõakkumulátorokból, ellenõrzõ és szabályozóbe-
rendezésekbõl és keringtetõszivattyúkból, valamint hidraulikus
elosztókból és ezek alkatrészeibõl, továbbá gyújtószerkezetbõl
állnak; melegvíz-tárolók és vízmelegítõk; fûtõ- és keringtetõszi-
vattyúk; gáz- és olajkondenzáló berendezések, amelyek fõleg a
kondenzálókészülékbõl, csepegtetõedényekbõl, hõcserélõkbõl,
többcsatornás kerámiaégõkbõl, keringtetõszivattyúkból és mû-
anyag vagy fémcsõvel ellátott gázelvezetõ berendezésbõl állnak;
napkollektorok és napkollektoros fûtõberendezések; fotocellás
berendezések, amelyek fõleg áramfejlesztésre alkalmas napele-
mes egységekbõl, impedanciakonverterbõl, ellenõrzõ és szabá-
lyozóberendezésbõl és ezek alkatrészeibõl állnak; szabályozó és
biztonsági alkatrészek a napkollektorokhoz, fotocellás, olaj- és
gázberendezések és csövek, vízelvezetõ berendezések és csövek;
elektromosság tárolására szolgáló blokkok; kombinált hõ- és
energiagenerátor berendezések és azok alkatrészei.

(210) M 07 03502 (220) 2007.10.16.
(731) Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Papcsák Ferenc, Dr. Papcsák Ferenc Ügyvéd Irodája,

Solymár
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(546)

(511) 36 Finanszírozási szolgáltatások.

(210) M 07 02954 (220) 2007.08.28.
(731) Miss 3 Beauty Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, tv, film- és videomûsorok; szervezés, ver-
senyszervezés, szépségversenyek; szórakozási lehetõségek bizto-
sítása, sportrendezvények, vendéglátás, vendéglátó, szórakoztató
szolgáltatások.

(210) M 07 03355 (220) 2007.10.02.
(731) MITAC INTERNATIONAL CORPORATION, Hsinchu,

Taiwan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépek, számítógépes nyomtatók; lemezmeghajtók;
számítógépes billentyûzetek; számítógépszoftver; számítógépes
egér; PC-vel kompatibilis gépekhez hozzáadható hardverelemek;
nyomtatott áramköri kártyamodulok; modemek; számítógépes
monitorok; számítógépes szkennerek; digitális személyi titkárok
(PDA-k); hálózati kártyák; számítógépes hálózatvezérlõk; tele-
fonkészülékek; telefonüzenet-rögzítõk; mobiltelefonok; cellate-
lefonok; kihangosító fejhallgatók cellatelefonokhoz gépkocsiban
történõ használatra; cellatelefon-tartók gépkocsiban történõ hasz-
nálatra; mûholdas navigációs rendszerek, nevezetesen globális
helymeghatározó rendszerek (GPS-ek); gépjármû-elektronikai
helymeghatározó rendszerek; mûholdas globális helymeghatáro-
zó rendszerek; helymeghatározó rendszerek jármûvek és hajók
nyomkövetésére; félvezetõk; illesztõkártyák; integrált áramkö-
rök; MP3-lejátszók; hordozható multimédiás lejátszók; folyadék-
kristályos kijelzõs televíziók (LCD TV-k); multimédiás lejátszók;
digitális médiaadapterek; elektronikus játékkészülékek televízió-
val való használathoz.

(210) M 07 00392 (220) 2007.02.06.
(731) Modultechnika Kft., Ajka (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) BakonyNet
(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; kábeltelevíziós

mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján; számítógép-
terminálok közötti összeköttetések; telefonszolgáltatások; üzene-
tek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek
küldése.

(210) M 07 03536 (220) 2007.10.18.
(731) Molnár László, Edelény (HU)

(546)

(511) 30 Péksütemények (kürtõskalács).

(210) M 07 04002 (220) 2007.11.29.
(731) Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Zrt.,

Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Illés Tamás ügyvéd, Dr. Illés Ügyvédi Iroda,

Mosonmagyaróvár

(546)

(511) 6 Lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és
csõvezetékek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, így különösen csapok, golyóscsapok, cövekek fém-
bõl, csapszegek, csavarok fémbõl, csatok fémbõl, csavaralátétek,
alátétgyûrûk fémbõl, csõbilincsek, konzolok építményekhez, csõ-
elágazások fémbõl, csõhálózat fémbõl, csõtoldatok fémbõl, fém-
szerelvények építményekhez, rézgyûrûk, szelepek fémbõl (nem
géprészek), vízvezetékszelepek fémbõl.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 07 03146 (220) 2007.09.14.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és- felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 02269 (220) 2007.06.20.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) A NAGY FOGYÁS Aki veszít az nyer
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 02270 (220) 2007.06.20.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) A NAGY FOGYÁS
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 00933 (220) 2007.03.21.
(731) My-Box Menedzsment Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Deteky Gábor, Deteky 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; anyagok mûvé-
szek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételé-
vel); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); cso-
magolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

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

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

(210) M 06 03969 (220) 2006.12.06.
(731) Mészáros Géza, Dunaújváros (HU)
(740) dr. Borbás Péter ügyvéd, Dunaújváros

(546)

(511) 16 Mesekönyvek, gyermek- és ifjúsági foglalkoztatókönyvek,
füzetek, képeslapok.

28 Csillagjáró szán; miki mobil; csodatevõ télapó szobor; min-
dentevõ szörny.

38 Postai küldõszolgálat.

41 Gyermek- és felnõttszórakoztatás; mikulásesküvõ; mikulás-
ház látogatása gyermekfoglalkozásokkal; manók háza látogatása
gyermekfoglalkozásokkal; „sarkcsillag” rendezvények háza
gyermekfoglalkozásokkal; jóság kapuja gyermekfoglalkozások-
kal; madárház „DODÓ” madárpark; „kékszarvas” ifjúsági szál-
láshely; krampusztanya gyermekfoglalkozásokkal; „Róka Ru-
di-lak” gyermekfoglalkozásokkal; látványtó gyermekfoglalkozá-
sokkal; titokház gyermekfoglalkozásokkal; lólak gyermekfoglal-
kozásokkal; barlangszínház gyermekfoglalkozásokkal; szarvas-
park gyermekfoglalkozásokkal; állatsimogató; látvány játékgyár
gyermekfoglalkozásokkal; kézmûvesek háza gyermekfoglalko-
zásokkal.
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(210) M 07 03741 (220) 2007.11.07.
(731) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)

(541) SILYBINON
(511) 5 Gyógyhatású étrend-kiegészítõ.

(210) M 07 03356 (220) 2007.10.02.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NEO-CITRAN IMMUNO
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 07 02271 (220) 2007.06.20.
(731) Olé Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kléger Viktor, Kléger 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, ki-
véve ketchup, adalékokkal és/vagy ízanyagokkal kiegészített ket-
chup.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 07 03505 (220) 2007.10.16.
(731) OptiSun Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 9 Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szem-
üvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai len-
csék.

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

44 Orvosi szolgáltatások, szemvizsgálat, optikusok szolgálta-
tásai, szemüvegkészítés.

(210) M 06 04184 (220) 2006.12.21.
(731) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

(210) M 07 03029 (220) 2007.09.06.
(731) Palánki Lajos, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; rádiós és televíziós reklámozás; online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton; hirdetések levélben megrendel-
ve; hirdetési helyek szervezése, kölcsönzése; hirdetési oldalak ké-
szítése; reklámszövegek publikálása, reklámanyagok, prospektu-
sok terjesztése; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtó-
figyelés; szabadtéri hirdetés; kereskedelmi, reklám- és hirdetõ-
ügynökségek, információs ügynökségek; üzleti információk; iro-
dai munkák; számítógépes nyilvántartások kezelése; kereskedel-
mi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; piackutatás.

38 Összeköttetések, közlések; rádió- és televíziómûsor-készí-
tés, sugárzás, rádióadás; rádiómûsorok közvetítése (értesítések,
híradás, rádiómûsor-utánközlés), rádiós reklám; reklámanyagok,
reklámdokumentáció rendezése.

(210) M 07 03030 (220) 2007.09.06.
(731) Palánki Lajos, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok; regionálisan terjesz-
tett idõszaki nyomtatott információs, tájékoztató-, reklámanya-
gok; hírlevelek; magazinok; könyvek; egyéb nyomdaipari termé-
kek, nyomtatott anyagok, poszterek, plakátok, falragaszok papír-
ból; papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 07 03031 (220) 2007.09.06.
(731) Palánki Lajos, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 36 Ingatlan- és lakásügynökségek; ingatlankezelés; ingatlanlí-
zing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanok, lakó-, iroda-, ipari és
mezõgazdasági ingatlanok bérlete.

(210) M 07 03140 (220) 2007.09.14.
(731) Parmis Ingatlankezelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PARS
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatás; ideiglenes szállás-

adás; gyorséttermek; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önki-
szolgáló éttermek.
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(210) M 07 03286 (220) 2007.09.28.
(731) PENTA PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

Iroda, Gyõr

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

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

(210) M 07 02912 (220) 2007.08.23.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András ügyvéd, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek.

(210) M 06 01790 (220) 2006.05.23.
(731) Plusfood Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, 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; különösen gyorsfagyasztott és gyorsan elkészíthetõ éte-
lek, „finger food” ételek.

32 Alkoholmentes italok, sörök.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; különösen étter-
mi szolgáltatások, ételek készítése.

(210) M 07 03348 (220) 2007.10.02.
(731) Polgár Pince Kft., Villány (HU)
(740) dr. Zilai János, Földes-Kõvári-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ARANYHÁRS
(511) 33 Borok.

(210) M 07 03709 (220) 2007.11.06.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 03710 (220) 2007.11.06.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 02362 (220) 2007.06.29.
(731) Profoodmerk Kft., Debrecen (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.

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.

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

(210) M 07 03795 (220) 2007.11.13.
(731) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 03796 (220) 2007.11.13.
(731) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
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(210) M 07 03797 (220) 2007.11.13.
(731) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 03798 (220) 2007.11.13.
(731) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 03799 (220) 2007.11.13.
(731) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 03800 (220) 2007.11.13.
(731) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 03108 (220) 2007.09.12.
(731) Ragoncsa Zoltán, Szigetvár (HU);

Koncz Csaba, Szigetvár (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) ZRÍNYI ÍJÁSZA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 07 03071 (220) 2007.09.10.
(731) Rainy Entertainment Co., Ltd., Seoul (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) RAIN
(511) 41 Énekesek által elõadott szórakoztatási szolgáltatások; zenei

elõadások bemutatása; játék elõadások bemutatása; operák bemu-
tatása; hangversenyek rendezése és levezetése; hangverseny-
szolgáltatások; színházi irányítás; stúdiószolgáltatások rögzítése;
színpadi rendezés; zenés videofilmek készítése; show-k rendezé-
se; színházi darabok rendezése; lemezfelvétel; hangfelvétel diszt-
ribúciója (szállítás nélkül); hangfelvétel-készítés; lemezkölcsön-
zés; videokazetta-kölcsönzés; DVD kölcsönzése; rádió- és televí-
zióprogramok készítése; rádió- és televízióprogram disztribúciója
(szállítás nélkül); filmek disztribúciója (szállítás nélkül); filmek
bemutatása; fesztiválok rendezése; filmek készítése; animációk
készítése; szórakoztatócsoportok elrendezése; szórakoztatási in-
formációk; könyvkiadás; folyóirat-kiadás; nevelési információ;
filmakadémiák; zeneakadémiák; játékközpontok ellátása; játék-
szponzorálás és reklámozási szolgáltatások; sportversenyek ellá-
tása; online játékszolgáltatások.

(210) M 07 03112 (220) 2003.10.22.
(731) REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MAVIT
(511) 33 Szeszes italok, fõleg aquavit.

(210) M 07 03553 (220) 2007.10.20.
(731) Rise FM Kft., Szentendre (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

38 Távközlés.

(210) M 07 03535 (220) 2007.10.18.
(731) Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)
(740) dr. Mészáros János József, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 33 Soproni eredetmegjelölés területérõl származó borok.
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(210) M 07 03782 (220) 2007.11.12.
(731) Rácz Kinga, Eger (HU);

Rácz Krisztián, Eger (HU)

(541) KORONA BIRTOK ÉS PINCÉSZET
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 03115 (220) 2007.09.12.
(731) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Debrecen (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Cocktail
(511) 34 Abszorbenspapír pipához; bagó; borostyánból készült szi-

var- és cigarettaszipkák; cigarettapapír; cigaretta-papírívek; ciga-
rettaszipkák, nem nemesfémbõl; cigarettaszopókák; cigarettaszû-
rõk; cigarettatartók; cigarettatárcák, nem nemesfémbõl; cigaret-
ták; cigarillók; dohány; dohánypótló anyagokat tartalmazó ciga-
retták, nem gyógyászati használatra; dohánytartó edények, nem
nemesfémbõl; dohányzacskók; gáztartályok öngyújtókhoz; gyu-
fatartók, nem nemesfémbõl; gyufák; gyufásdobozok, nem nemes-
fémbõl; hamutartók dohányosoknak, nem nemesfémbõl; öngyúj-
tók dohányosoknak; pipaállványok; pipatisztítók; pipák; sziva-
rok; szivarszipkák, nem nemesfémbõl; szivartartók, szivartárcák,
nem nemesfémbõl; szivarvágók; szopókák cigarettaszipkákhoz;
tubák; tubákosszelencék, nem nemesfémbõl; tûzkövek; zsebben
hordható eszközök cigarettasodráshoz.

(210) M 07 01548 (220) 2007.04.20.
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) NIGHT & DAY
(511) 5 Gyomirtó készítmények és féregirtók; rovarirtó szerek;

molyirtók; rovarriasztók; gombaölõ szerek (fungicidek); pat-
kányirtó szerek.

(210) M 07 04014 (220) 2007.11.30.
(731) Salty and Sweet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varjas Attila, Varjas Ügyvédi Iroda, 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.

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 03380 (220) 2007.10.04.
(731) sanofi-aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Gyógyszerészeti termékekkel vagy tájékoztatással kapcso-
latos reklámozás; gyógyszerészeti vagy orvosi területen, számító-
gépes kezelés területén végzett üzleti konzultáció, információ
vagy tájékoztatás; kereskedelmi vagy reklámozással kapcsolatos
kiállítások szervezése; számítógépes hálózat segítségével végzett
online reklámozás minden fajtája, beleértve az internetet.

38 Távközlés rádió, elektronika, telefon, számítógép és közve-
tett adatfeldolgozás segítségével; mindenfajta számítógépes háló-
zat segítségével folytatott távközlés, beleértve az internetet; ada-
tok és ábrák számítógépes továbbítása; gyógyszerészeti és orvosi
információk különbözõ formában történõ továbbítása, beleértve
az internetet.

41 Nevelés; gyógyszerészeti és orvosi területen végzett képzés;
konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebo-
nyolítása; kulturális és nevelési célú kiállítások szervezése; orvosi
és gyógyszerészeti témával kapcsolatos folyóiratok, könyvek,
útmutatók és adatbázisok kiadása.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, kutatási szolgálta-
tások, nevezetesen új termékekkel kapcsolatos kutatás és fejlesz-
tés, orvosi területen végzett kutatás, vegyészeti területen végzett
kutatás, biológiai és gyógyszerészeti kutatás, orvosi célú tudomá-
nyos kutatás; szoftverek és adatbázisok készítése és fejlesztése;
számítógépes weboldalak készítése.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások; a gyógyászati és egész-
ségmegõrzés területén folytatott konzultációk.

(210) M 07 03171 (220) 2007.09.18.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MINT A NAGYOK
(511) 29 Tej, tejes italok, tejtermékek.

30 Kávé, filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; tejet tar-
talmazó kávé és kávés italok, tejpor, kávékiegészítõk, kakaó, cso-
koládé, gabonapelyhek, gyümölcsök, cukor, fûszernövények
vagy fûszerek vagy a kombinációja ezeknek a termékeknek; ká-
vékivonatok, instant kávé, kávékiegészítõk; tea, teaalapú italok,
leveles tea, fûszernövényekbõl készült tea, teakiegészítõk; teafõ-
zetek, fõzetek; kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és csokoládé-
kivonatok porban, szemcsés és folyékony alakban; cukor; italok
készítéséhez szükséges fûszernövények; italok készítéséhez
szükséges fûszernövények keveréke; italok készítéséhez szüksé-
ges keverékek, fõleg fûszernövények hozzáadott, szárított gyü-
mölccsel; fûszernövények fõzetei, nem gyógyászati célra.

(210) M 07 03172 (220) 2007.09.18.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DE 3 IN 1 KID PONT ÚGY, MINT A NAGYOK
(511) 29 Tej, tejes italok, tejtermékek.

30 Kávé, filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; tejet tar-
talmazó kávé és kávés italok, tejpor, kávékiegészítõk, kakaó, cso-
koládé, gabonapelyhek, gyümölcsök, cukor, fûszernövények
vagy fûszerek vagy a kombinációja ezeknek a termékeknek; ká-
vékivonatok, instant kávé, kávékiegészítõk; tea, teaalapú italok,
leveles tea, fûszernövényekbõl készült tea, teakiegészítõk; teafõ-
zetek, fõzetek; kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és csokoládé-
kivonatok porban, szemcsés és folyékony alakban; cukor; italok
készítéséhez szükséges fûszernövények; italok készítéséhez
szükséges fûszernövények keveréke; italok készítéséhez szüksé-
ges keverékek, fõleg fûszernövények hozzáadott, szárított gyü-
mölccsel; fûszernövények fõzetei, nem gyógyászati célra.

M185

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 2. szám II. kötet, 2008.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



(210) M 07 01526 (220) 2007.04.19.
(731) Schering-Plough Ltd. (Svájc törvényei szerint mûködõ vállalat),

Lucerne (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) OTOMAX
(511) 5 Állatorvosi készítmények.

(210) M 07 03371 (220) 2007.10.04.
(731) SECTOR Hungary 1992 Zrt., Budapest (HU)

(541) BIZALOMÉRT BIZTONSÁGOT
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; tûzriasztók fel-

szerelése, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; õrzött értékszállítás.

(210) M 07 01484 (220) 2007.04.19.
(731) SELLATON Hajlítottbútor Gyár Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(541) SZÉKÉRTÕ
(511) 6 Fémbútorok és alkatrészek.

20 Fából készült bútorok és alkatrészek.

(210) M 07 03207 (220) 2007.09.24.
(731) Sheng Xin, Budapest (HU)
(740) Huang Qi Ying, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03068 (220) 2007.09.10.
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company,

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

Budapest

(541) CAFE ESTIMA BLEND
(511) 30 Õrölt és egész babkávé, kakaó, tea (gyógynövény és hagyo-

mányos tea), kávé, tea, kakaó és kávéitalok, valamint kávéalapú
italok, teaalapú italok, csokoládé és vanília por alakban; öntetek;
csokoládészirup, ízesített szirup italok készítéséhez, sült tészták,
beleértve a muffint, lángost, kekszet, aprósüteményt, cukrászsü-
teményeket és kenyeret, szendvicsek, granola, instant kávéital,
instant teaital, jégkrém és fagyasztott édességek; csokoládé, cu-
korka és édességek.

(210) M 07 03069 (220) 2007.09.10.
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company,

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

Budapest

(541) GAZEBO BLEND
(511) 30 Õrölt és egész babkávé, kakaó, tea (gyógynövény és hagyo-

mányos tea), kávé, tea, kakaó és kávéitalok, valamint kávéalapú
italok, teaalapú italok, csokoládé és vanília por alakban; öntetek;

csokoládészirup, ízesített szirup italok készítéséhez, sült tészták,
beleértve a muffint, lángost, kekszet, aprósüteményt, cukrászsü-
teményeket és kenyeret, szendvicsek, granola, instant kávéital,
instant teaital, jégkrém és fagyasztott édességek; csokoládé, cu-
korka és édességek.

(210) M 07 04013 (220) 2007.11.30.
(731) Szakál József, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 07 02266 (220) 2007.06.20.
(731) Szicsek Gyümölcsszesz és Likõr Üzem Kft., Tiszaföldvár (HU)
(740) Prisznyák Ilona, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció.

42 Vendéglátás.

(210) M 07 03047 (220) 2007.09.10.
(731) Szilasfood Élelmiszeripari, Kereskedelmi Kft., Kistarcsa (HU)

(546)

(511) 30 Fûszerek; ízesítõk; fûszerkeverék; ízesítõszerek; ételízesí-
tõk.
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(210) M 07 03373 (220) 2007.10.04.
(731) Szinger Bt., Liget (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03061 (220) 2007.09.10.
(731) TERRA UNGHERIA Kft., Pécsvárad (HU)

(541) TOLNITE
(511) 19 Mûkõ.

(210) M 07 03177 (220) 2007.09.19.
(731) Tessloff és Babilon Kiadói Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Klubszolgáltatás, könyvkiadás, kulturális kiállítás szerve-
zése, múzeumi látogatás, oktatás, oktatási tárgyú információk,
oktatási vizsgáztatás, óvodák (nevelés), szabadidõs szolgáltatá-
sok nyújtása, szövegek kiadása, versenyek szervezése.

(210) M 07 02964 (220) 2007.08.29.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 02965 (220) 2007.08.29.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 02966 (220) 2007.08.29.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 02967 (220) 2007.08.29.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 02883 (220) 2004.05.11.
(731) Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries Inc.), Tokyo (JP)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TRINTEE
(511) 24 Textil méteráru, ideértve a szõtt, nem szõtt, kötött és horgolt

textíliák.

25 Ruházati cikkek, úszószerelés, tornadressz.

(210) M 07 03331 (220) 2007.10.02.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TALISMAN
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(210) M 07 03334 (220) 2007.10.02.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FORTUNA
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(210) M 07 03335 (220) 2007.10.02.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GÁLA
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(210) M 07 01826 (220) 2007.05.16.
(731) Unipay mobilfizetõ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(541) metapay
(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,
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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.

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

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

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 03324 (220) 2007.10.01.
(731) Unipharma Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PATICARD
(511) 35 Üzleti ügyvitel, gyógyszertárakkal összefüggõ kiskereske-

delmi szolgáltatások, kártyával vagy anélkül igénybe vehetõ
törzsvásárlói szolgáltatások, törzsvásárlói kártyával kapcsolatos
szolgáltatások, vásárlási kedvet fokozó és promóciós programok
menedzselése, kártyához kötött promóciós akciók megszervezé-
se, mûködtetése és felügyelete, a vásárlók jutalmazásával kapcso-
latos programok, a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos informáci-
ós és tanácsadó szolgáltatások.

(210) M 07 03562 (220) 2000.12.20.
(731) VAMIX, naamloze vennootschap, Gent (BE)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Fánk (donut), mélyhûtött fánk; lisztbõl, illetve gabonából
készült készítmények fánk készítéséhez.

(210) M 07 03327 (220) 2007.09.26.
(731) Veres Zoltán, Miskolc (HU)

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

letek.

(210) M 07 03990 (220) 2007.11.28.
(731) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Markó Andrea, Markó & Czebe Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Pilseni eredetmegjelölésû területrõl származó sörök.

(210) M 07 03991 (220) 2007.11.28.
(731) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Markó Andrea, Markó & Czebe Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Pilseni eredetmegjelölésû területrõl származó sörök.

(210) M 07 03992 (220) 2007.11.28.
(731) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Markó Andrea, Markó & Czebe Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Pilseni eredetmegjelölésû területrõl származó sörök.

(210) M 07 03745 (220) 2007.11.07.
(731) Voice-Kraft Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangszóródobozok, hangátviteli készülékek, hangszórók,
hangosbemondók, hangvisszaadó készülékek, határolók, limit-
erek.

(210) M 07 03566 (220) 2007.10.24.
(731) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

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

Szeged

(541) Cifraszûrõs Barack
(511) 33 Pálinkák, brandyk.

A rovat 185 db közlést tartalmaz.
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