
(111) 177.242 (151) 2006.02.06.
(210) M 02 04885 (220) 2002.10.29.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos ügyvéd, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CHARLESTON
(511) 30 Finom sütõ- és cukrászipari termékek, különösen csokoládé

és csokoládétermékek; minden termék az Amerikai Egyesült
Államokból származóan.

(111) 177.989 (151) 2006.02.23.
(210) M 02 05926 (220) 2002.12.28.
(732) Business Wire, San Francisco, California (US)
(300) 78/158,895 2002.08.28. US
(740) Mester Tamás szabadalmi ügyvivõ, SWORKS Nemzetközi

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda Kft., Budapest

(541) BUSINESS WIRE
(511) 9 Elektronikus hírlevelek, sajtókiadványok, hírkiadványok.

38 Üzenetek, képek, valamint adatok, dokumentumok elektro-
nikus átvitele számítógép-terminálokon, interneten, mûholdon
keresztül, vezeték nélküli átvitellel; elektronikus levél, faxátvitel.
41 Hírlevelek, sajtókiadványok, hírek kiadása, kivéve pedagó-
giai szemináriumok tervezése és/vagy szervezése.

(111) 182.444 (151) 2005.10.18.
(210) M 03 01775 (220) 2003.04.25.
(732) Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat Magyar Egyesülete,

Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Jótékonysági célú gyûjtések.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; rádió és televízió mûsorok készítése.
44 Orvosi szolgáltatás.

(111) 182.445 (151) 2005.10.18.
(210) M 03 04399 (220) 2003.10.18.
(732) K&K Keramik Bt., Szombathely (HU)

(546)

(511) 11 Kályha, kandalló, cserépkályha, sparherd, központifûtés-
rendszer, hordozható kályha, kályhacsempe, tûztérbetét.

(111) 182.446 (151) 2005.10.18.
(210) M 03 04773 (220) 2003.11.12.
(732) Perjés Péter, Debrecen (HU)

(541) PULLI
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok, könyvek.

23 Fonalak.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok és tûk,
mûvirágok.

(111) 182.682 (151) 2005.12.05.
(210) M 03 04623 (220) 2003.11.04.
(732) Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú

Társaság, Budapest (HU); KOMUNÁLINFÓ Információs
Szolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)

(740) dr. Mezeiné dr. Nyitrai Beáta ügyvéd, Mezei és Vancsura
Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DTA
(511) 9 CD-alapú térképkiadványok.

(111) 183.120 (151) 2005.12.15.
(210) M 04 01752 (220) 2004.04.16.
(732) TATA MOTORS LIMITED, Mumbai, Maharashtra (IN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) INDIGO MARINA
(511) 12 Szárazföldi jármûvek és azok 12. áruosztályba tartozó ré-

szei.

(111) 183.412 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00214 (220) 2004.01.19.
(732) Southern Signal Entertainment, S.A. de C.V., Monterrey,

Nuevo Leon (MX)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó berendezések és szerkezetek érembedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; mégpedig mûsoros audio és videofelvételek a média vela-
mennyi területérõl, például lemezek, magnókazetták, CD-ROM-
ok, televízió általi használatra tervezett vagy erre alkalmas játék-
berendezések, monitor vagy egyéb kijelzõ berendezés, amely el-
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különül a játékberendezéstõl; video és számítógépes játékgépek,
memóriaeszközöket tartalmazó számítógépes játékkészülék, ne-
vezetesen lemezek, kézi vezérlõegység elektronikus játékokhoz,
önmûködõ játékeszközök, rendszerint kézi vezérlésû, amellyel a
játék nem igényel elkülönült felszerelési eszközt (televízió, moni-
tor) és tartalmaz olyan játékeszközt, amely saját kijelzõvel rendel-
kezik, de televízióval is összekapcsolható, és azok is, amelyekben
a játékok cserélhetõk, és amelyekbe játékkártyák helyezhetõk;
memóriaeszközöket tartalmazó számítógépes játékkészülék,
mégpedig lemezek és elektronikus játékok használatára szolgáló
kézi vezérlõegység, önmûködõ játékeszköz, beleértve az olyan
játékeszközt, amely saját kijelzõvel rendelkezik, de televízióval is
összekapcsolható, és azok is amelyek játékkártyával mûködnek;
globális számítógépes hálózatból letölthetõ interaktív számítógé-
pes játékszoftver; érmebedobásos játékautomaták; valamennyi
típusú érmével vagy kártyával mûködtethetõ (szerencse) játék-
gép; szemüvegek és napszemüvegek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; mégpedig szórakoztató programok készítése, ne-
vezetesen DVD- és videofelvételek, mozifilmek és televíziós
mûsorok.

(111) 183.533 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 02049 (220) 2004.04.30.
(732) HISPAMER INVEST Ingatlan Beruházási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kalászi Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Becslések, értékbecslések ügyletekben; dokumentáció (rek-
lám-) rendezése; hirdetés; import- export ügynökségek; konzultá-
ciók személyzeti kérdésekben; konzultációk üzletvezetéshez; pi-
ackutatások; szakértõi véleménynyújtás ügyletekben; üzletveze-
tésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás.
36 Ingatlan haszonbérbeadás; ingatlanok becslése; ingatlanok
kezelése; ingatlanügynökségek; lakások bérlete; lakásügynöksé-
gek; pénzügyi becslések; pénzügyi elemzések; pénzügyletek;
ügynöki munkák.
42 Építési tanácsadó szolgálat; építészet; építkezésekhez terv-
készítés; fordítószolgálat; fotóriportok; házak és ingatlanok fel-
ügyelete; házkezelés; ingatlankezelés; kiállítások szervezése;
kölcsönzés (szoba-); szakértõi munkák (mérnöki-).

(111) 183.534 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01361 (220) 2004.03.25.
(732) ZIP 2001 Vendéglátóipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Selyeby Judit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; szállási szol-
gáltatások utazók számára, különösen utazási irodák és ügynökök
útján; állatpanziók.

(111) 183.536 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 00690 (220) 2004.02.18.
(732) WarmeLine Épületgépészeti Kft., Debrecen (HU)

(740) Horváthné Faber Enikõ szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek; automatikus idõkapcsolók (az
órák kivételével); barométerek; bekapcsolók, zárókapcsolók; bel-
sõ fedélzeti távbeszélõ készülék; berregõk, elektromos; berregõk,
önmüködõ áramszaggatók; betörésgátló felszerelések, elektro-
mos; betörésgátló riasztókészülékek; chipek (integrált áramkö-
rök); csatlakozások, kábelsaruk (villamosság); csatlakozó dobo-
zok (villamosság); csatlakozók, konnektorok; csatolások, kötések
(elektromos); csatolók (informatika); csengõk (riasztóberendezé-
sek); dugaszolóaljzatok, dugaszok; elektromos csatlakozások;
egér (informatikai); elágazó dobozok (villamosság); elektrodina-
mikus készülékek jelek távirányítására; elektromos veszteségjel-
zõ készülékek elektronikus hirdetõtáblák; elektronikus jeladók;
ellenõrzõ berendezések, elektromos; ellenõrzõkészülékek nem
gyógyászati használatra; elosztódobozok (elektromosság); elosz-
tópultok (elektromosság); elosztótáblák (elektromosság); erõsí-
tõk; faxberendezések; fejhallgatók; felvonóvezérlõ készülékek;
fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; fényceruzák (vizuális ki-
jelzõkhöz, displayekhez); fényerõszabályozók, elektromos; fény-
képezõgépek; fénymásoló gépek; fénymérõk, megvilágításmé-
rõk; filmkamerák; fordulatszámlálók; frekvenciamérõk; füstjelzõ
berendezések; gázellenõrzõ készülékek; hangátviteli készülékek;
hangfelvevõ készülékek; hangszóródobozok; hangszórók, han-
gosbemondók; hangvezetõk; hangvisszaadó készülékek; határo-
lók, limiterek (elektromosság); higrométerek, (lég) nedvességmé-
rõk; hordozható telefonok; hõmérõk, nem gyógyászati használat-
ra; hõmérsékletjelzõk; hõmérséklet-szabályozó készülékek; idõ-
regisztráló készülékek; integrált áramkörök; interfészek (infor-
matika); inverterek, áramirányítók (elektromosság); ipari mûve-
letek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; jelzõbe-
rendezések (világító vagy mechanikus); kapcsolódobozok (elekt-
romosság); kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapillárisok,
hajszálcsövek; kazánok, kemencék laboratóriumi kísérletekhez;
kazánszabályozó mûszerek; kommutátorok; konverterek, elekt-
romos; magasságmérõk; manométerek; megfigyelõ mûszerek;
memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mennyiségjelzõk;
mérõberendezések, mérõmûszerek; mérõkészülékek, elektromos;
mérõmûszerek; mikroprocesszorok; modemek; monitorok (szá-
mítógéphardver); monitorok (számítógépprogramok); nagyfrek-
venciás készülékek; navigációs eszközök; nyomásjelzõk; nyo-
másmérõk; nyomtatott áramkörök; rádiótelefon-készülékek; ri-
asztók; scannerek, optikai letapogatók (informatika); számító-
gépprogramok (letölthetõ); számítógépek; számítógépprogramok
(rögzített); számlálók, mérõmûszerek; személy(táv)hívók; sziré-
nák; szivattyúk; szoftverek (rögzített); távirányító készülékek;
távmegszakítók, távkapcsolók; távmérõ mûszerek, távolságmé-
rõk; tekercsek, elektromos; termosztátok; térhatású készülékek;
transzformátorok; vevõkészülékek (audio-, video-); vezérlõpult
(elektromosság); videokamerák; videoképernyõk; videotelefo-
nok; vízmérõk, hidrométerek; vonalkód-leolvasók; összeadómû-
vek, számlálók.

(111) 183.538 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01978 (220) 2004.04.29.
(732) Euromedia Lapkiadó Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György 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
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háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére, ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.539 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01662 (220) 2004.04.09.
(732) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemûk (alsóruházat).

(111) 183.540 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01771 (220) 2004.04.19.
(732) KENTUCKY SYSTEM Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû

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

Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Pizzák, pizzakészítmények, pizzamassza, pizzaszószok,
pizzatészta, mártások (kivéve salátaöntet).

(111) 183.541 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01832 (220) 2004.04.22.
(732) Foltin-Globe Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sávolyi Györgyi ügyvéd, Sávolyi és Novák Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Ostya, parányliszt, gabona.

(111) 183.542 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01437 (220) 2004.03.30.
(732) VCONTACT Import-Export Kft., Szada (HU)

(541) RED CLIFF
(511) 3 Illatszerek, szappanok, kozmetikai cikkek, illóolajok, haj-

mosó szerek, fogkrémek, fehérítõkészítmények és egyéb mosásra
szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítõ-, súrolószerek.

(111) 183.543 (151) 2006.01.31.
(210) M 03 02999 (220) 2003.07.10.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(541) GÖMB SZÖRP
(511) 32 Szörpök, üdítõitalok elõállításához.

33 Készítmények borok, szeszes italok, likõrök elõállításához.

(111) 183.544 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01979 (220) 2004.04.29.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(541) Aranyláz
(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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó 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 anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk,
klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.545 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01774 (220) 2004.04.19.
(732) Kakuszi Csaba, Kiskõrös (HU);

Pálinkás Zsolt, Kiskõrös (HU)
(546)

(511) 32 Sörök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 183.566 (151) 2006.02.01.
(210) M 03 00219 (220) 2003.01.23.
(732) Stressz 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.568 (151) 2006.02.06.
(210) M 05 02686 (220) 2005.08.16.
(732) Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás ügyvéd, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Nem gyógyászati célra használt használt gumi (rágógumi),
bonbonok, (cukorkák), cukor.

(111) 183.569 (151) 2006.02.06.
(210) M 03 01820 (220) 2003.04.28.
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Santa Clara, Kalifornia (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SUN
(511) 16 Nyomtatott kiadványok, útmutató és oktató anyagok (be-

rendezések kivételével), minden olyan termék, amely elsõdlege-
sen a számítógéphardveren keresztül történõ kommunikációt
szolgálja, komputerszoftver, komputeres és kommunikációs tech-
nológiák vagy ezek megvalósítása, kivitelezése.
35 Elsõdlegesen vagy egészben komputerhardver, komputer-
szoftver, komputeres és kommunikációs berendezések, továbbá
ezek tervezésével, kivitelezésével, használatával és telepítésével
kapcsolatos szolgáltatások hirdetése; kereskedelmi ügyletek, ke-
reskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Számítógép-hálózathoz és globális számítógép-hálózathoz
való hozzáférés és távközlési összeköttetés biztosítása; drót nél-
küli távközlési szolgáltatások, nevezetesen elektronikus hang és
adatátvitel elektronikus eszközök útján; internethez és/vagy intra-
nethez való hozzáférés és távközlési összeköttetés biztosítása;
számítógépprogramok interneten való elektronikus továbbítása,
adathálózathoz való hozzáférés és távközlési összeköttetés bizto-
sítása, internet fórumhoz, világhálóhoz és szerverszolgáltatáshoz
való hozzáférés és távközlési összeköttetés biztosítása, globális
kommunikációs hálózaton keresztül történõ elektronikus adatát-
vitel, beleértve az internetes televíziós és szatelithálózatot is; tele-
fonos kommunikációs szolgáltatások; mobiltelefonos kommuni-
kációs szolgáltatások; száloptikai hálózaton keresztül történõ
kommunikáció; távközlési és üzenetküldõ berendezések és fel-

szerelések bérbeadása; számítógép által támogatott üzenet-, adat-
és képküldési szolgáltatások; elektronikus hirdetõtábla-szolgálta-
tások (BBS); a fentiekben felsoroltakkal kapcsolatos felvilágosí-
tási szolgáltatások.
41 Nevelés, szakmai képzés; elsõdlegesen vagy egészben szá-
mítógéppel kapcsolatos verseny; kvíz, játékszervezés; számítógé-
pes szoftver számítógépes és kommunikációs technológiák és
ezekhez kapcsolódó szolgáltatások; számítástechnikával, kom-
munikációs technológiával és információ technológiával kapcso-
latos ipari szolgáltatások és tevékenységek és ezen technológiák
fejlesztése.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint ezekhez
tartozó kutatás és tervezés; ipari elemzési és kutatási szolgáltatá-
sok; számítógéphardver- és szoftver tervezése és fejlesztése; jogi
szolgáltatások.

(111) 183.571 (151) 2006.02.06.
(210) M 03 04124 (220) 2003.10.02.
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), San Diego, California (US)
(300) 78/233,093 2003.04.02. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GIBRALT
(511) 5 2003. április 2-ai, 78/233,093 számú elsõbbséggel: gyógy-

szerészeti készítmények HIV és AIDS immunbetegségek, vírusos
megbetegedések kezelésére.

(111) 183.572 (151) 2006.02.06.
(210) M 03 04333 (220) 2003.10.15.
(732) Gárdony Város Önkormányzata, Gárdony (HU)

(541) A VELENCEI-TÓ FÕVÁROSA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számító-
gépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati
és mezõgazdasági szolgáltatások.

(111) 183.573 (151) 2006.02.06.
(210) M 03 04316 (220) 2003.10.14.
(732) LAPCOM Kft., Szeged (HU)

(541) DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG-OTT-
HON VAN

(511) 35 Segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalat üzleti
ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint
olyan reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek
fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és
közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen
áru vagy szolgáltatás tekintetében.

(111) 183.575 (151) 2006.02.06.
(210) M 03 04126 (220) 2003.10.02.
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), San Diego, California (US)
(300) 78/233,095 2003.04.02. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ISTEBLIX
(511) 5 2003. április 2-ai, 78/233,095 számú elsõbbséggel: gyógy-

szerészeti készítmények szív- és érrendszeri megbetegedések, a
központi idegrendszer megbetegedései és rendellenességei, neu-
rológiai rendellenességek, urológiai rendellenességek, húgyivar-
szervi rendellenességek, gyomor- és bélrendszeri rendellenessé-
gek, izom- és csontrendellenességek, allergiák, diabétesz, magas
vérnyomás, erekciós diszfunkciók, stroke, rák, migrén, fájdalom,
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elhízás, gyulladás, gyulladásos megbetegedések, légzõszervi
megbetegedések, fertõzéses megbetegedések, immunológiai
megbetegedések, vírusos megbetegedések, gombás megbetege-
dések kezelésére; gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen
koleszterinkészítmények, dohányzásról való leszokást segítõ ké-
szítmények, bõrgyógyászati készítmények, nõgyógyászati ké-
szítmények, csontritkulás kezelésére szolgáló készítmények, sze-
mészeti készítmények, HIV és AIDS kezelésére szolgáló készít-
mények.

(111) 183.576 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 00572 (220) 2004.02.11.
(732) Budapesti Elektromos Mûvek Rt., Budapest (HU)

(591)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; elektromos áram elosztása.
42 Ügyfélszolgálati tevékenység.

(111) 183.577 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 00573 (220) 2004.02.11.
(732) Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Rt., Miskolc (HU)

(591)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; elektromos áram elosztása.
42 Ügyfélszolgálati tevékenység.

(111) 183.578 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 00725 (220) 2004.02.19.
(732) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Schmidt Éva, Dr. Schmidt Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 1 Ipari, vegyi termékek.
3 Mosó-, mosogatószerek.

(111) 183.579 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 00729 (220) 2004.02.19.
(732) Goldmund Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sükösd Zsuzsa ügyvéd, Dr. Sükösd Zsuzsa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 183.580 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01544 (220) 2004.04.05.
(732) V-T Logisztikai Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(546)

(511) 39 Csomagküldemények elosztása, elektronikus úton rögzített
adatok vagy dokumentumok tárolása, folyami szállítás, fuvarozás
uszállyal, gépkocsival történõ szállítás, gyorsszolgálat/üzenet és
áru továbbítására, hajórakodás, hajózási szolgáltatások, helyfog-
lalás szállítással kapcsolatban, információ szállítással kapcsolat-
ban, információnyújtás tárolással kapcsolatban, jármûvek köl-
csönzése teherszállításra, kamionosszállítás, komphajón történõ
szállítás, levélben megrendelt áruk szállítása, légi szállítás, rak-
tárbérlet, raktározás, tárolás, szállítási szolgáltatások, szállítási
ügynökség, szállítmányozás, teheráruk kirakása, teher/áru/szállí-
tás, tengeri szállítás, tengeri ügynökség, termékek csomagolása,
vasúti szállítás, vízi jármûvel történõ szállítás, áruk csomagolása,
áruk raktározása, áruszállítás, õrzött értékszállítás, ügynökség
szállítmányozással kapcsolatban.

(111) 183.582 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01732 (220) 2004.04.16.
(732) MATÁV Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Pápai Ágnes, MATÁV Rt. Általános Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés, nevezetesen tarifakedvezményes távközlési
szolgáltatások, vezetékes telefonra épülõ beszédtovábbítási, vala-
mint adatátviteli és internetes szolgáltatások.

(111) 183.583 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01853 (220) 2004.04.23.
(732) MOBILTAXI Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, PINTZ ÉS TÁRSAI

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; személyszállítás, taxiszolgáltatás, jármûvezetõi
szolgáltatás.

(111) 183.584 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01861 (220) 2004.04.23.
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(732) MEDILUX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(541) MEDILUX
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek.

(111) 183.586 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01865 (220) 2004.04.23.
(732) Hui Min Kft., Budapest (HU)

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

(111) 183.587 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01867 (220) 2004.04.23.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) NESTLÉ Hungária Kft., Budapest

(541) FÜLHARMÓNIÁK – JÁTSSZUNK ZENÉT KO-
MOLYAN!

(511) 41 Elõadómûvészek szolgáltatásai, élõ elõadások bemutatása,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatási tár-
gyú információk, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás), zenekarok szolgáltatásai.

(111) 183.588 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01868 (220) 2004.04.23.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül kolbász.

(111) 183.589 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01869 (220) 2004.04.23.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül kolbász.

(111) 183.590 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01870 (220) 2004.04.23.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül kolbász.

(111) 183.591 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01871 (220) 2004.04.23.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül szalámi.

(111) 183.592 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01872 (220) 2004.04.23.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül kolbász.

(111) 183.593 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01873 (220) 2004.04.23.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmény, ezen belül kolbász.
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(111) 183.594 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01874 (220) 2004.04.23.
(732) Czifra Sándor, Debrecen (HU)
(541) MOSQUITO
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 183.596 (151) 2006.02.06.
(210) M 02 03679 (220) 2002.08.07.
(732) Ernstbrunner Kalktechnik GmbH, Ernstbrunn (AT)
(740) dr. Füredi Katalin, Gárdos, Benke, Mosonyi, Tomori Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Vakolatok, mésztermékek, építõipari kötõanyag-termékek,
betontermékek.
37 Építkezés.

(111) 183.598 (151) 2006.02.17.
(210) M 04 01598 (220) 2004.04.07.
(732) DAMLA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Sik János ügyvéd, 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.

(111) 183.599 (151) 2006.02.17.
(210) M 04 01626 (220) 2004.04.08.
(732) PEZ Hungária Élelmiszeripari Kft., Jánossomorja (HU)

(541) KILOCONTROL
(511) 5 Gyógyhatású adalékanyagok; diétás élelmiszerek; gyógy-

italok; pasztillák; vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-ki-
egészítõk; étvágycsökkentõ szerek.
32 Alkoholmentes italok; eszenciák italok elõállításához; gyü-
mölcslevek; készítmények italok elõállításához; pasztillák szén-
savas italokhoz; porok szénsavas italokhoz.

(111) 183.600 (151) 2006.02.17.
(210) M 04 01390 (220) 2004.03.26.
(732) ROCHE (Magyarország) Kft., Budaörs (HU)
(541) EULAB
(511) 5 Bakteriológiai készítmények humán és állatgyógyászati

használatra; diagnosztikai készítmények; vegyi reagensek humán
vagy állatgyógyászati használatra; vérplazma; szérumok.
9 Audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM- (kompakt) le-
mezek; diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra;
egéralátétek, elektronikus közlemények (letölthetõ); mágneses
adathordozók; számítógépprogramok (letölthetõ); szoftverek
(rögzített); videokazetta.
10 Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; elemzõ-
készülékek gyógyászati használatra; véranalizáló készülékek.
11 Egészségügyi készülékek és berendezések.
35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; adatkutatás számí-
tógép fájlokban (mások számára); eladási propaganda (mások
számára); információk számítógépes adatbázisokba való rendezé-

se; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; piaci tanul-
mányok; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; üzletszervezési
és üzletvezetési tanácsadás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.
39 Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok tá-
rolása.
42 Jogi szolgáltatás; vegyelemzés, kémiai analízis.
44 Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi berendezések
kölcsönzése; kórházi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.

(111) 183.603 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 00462 (220) 2004.02.03.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) VITA-CALC
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 183.604 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01959 (220) 2004.04.29.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sarkady Ildikó ügyvéd, Dr. Sarkady Ildikó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Kukkantó
(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 (melyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk,
klisék.

(111) 183.605 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01755 (220) 2004.04.19.
(732) Pinkvin Fagylaltgyártó Kft., Tatabánya (HU)
(546)

(511) 30 Fagylaltok, cukrászsütemények.
43 Vendéglátó-ipari szolgáltatás.

(111) 183.606 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01754 (220) 2004.04.19.
(732) Somogyi Sándor, Kecskemét (HU)
(740) dr. Szunyogh Valéria ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés.
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(111) 183.607 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01373 (220) 2004.03.25.
(732) Felvonulási Tér Kft., Budapest (HU)

(541) Laktérítõ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38 Távközlés.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

(111) 183.608 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01370 (220) 2004.03.25.
(732) GRC Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth K. Tibor ügyvéd, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztrációk; irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.609 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01368 (220) 2004.03.25.
(732) Cerruti 1881, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 8 Evõeszközök, úgymint villák, kanalak és kések; rozsdamen-
tes acél asztali kések, villák és kanalak; sterling ezüst asztali ké-
sek, villák és kanalak; edények és evõeszközök, úgymint nemes-
fémbõl készült kések, villák és kanalak; nem nemesfémbõl ké-
szült diótörõk; ollók; manikûreszközök, úgymint köröm- és kö-
römágybõr-vágó ollók, körömreszelõk; körömcsipeszek; csipe-
szek.
11 Lámpaernyõk; elektromos levegõillatosítók; elektromos
italmelegítõk; nem orvosi célú elektromos lepedõk; elektromos
gyertyatartók; elektromos kínai lámpások; elektromos kávéfõ-
zõk; elektromos tûzhelyek; elektromos grillezõk; elektromos fûtõ
ventillátorok; meleg levegõt fújó elektromos kézszárítók; elektro-
mos fõzõlapok; elektromos teáskannák; elektromos lámpások;
elektromos világítótestek; elektromos éjszakai lámpák; elektro-
mos radiátorok épületek fûtéséhez; elektromos szobaillatosító
egységek; elektromos térmelegítõk; elektromos tûzhelyek; elekt-
romos kenyérpirítók; elektromos párologtatók; elektromos kézi
hajszárítók; elektromos vagy nem elektromos jégkrémfagyasz-
tók; hordozható elektromos fûtõtestek; lámpaolaj; melegleve-
gõ-fújó berendezések; melegvízzel mûködõ fûtõberendezések;
otthoni vízmelegítõk; légkondicionálók; légkondicionáló egysé-
gek; légtisztítók; otthoni használatú légtisztító egységek; légfris-
sítõk adagoló egységei; elektromos légfrissítõk; háztartási lég-
tisztítók; ózonhasználatú víz- és levegõfertõtlenítõ berendezések;
gõzradiátorok épületek fûtéséhez; fürdõkádlefolyók; fürdõkádak;
elektromos kávéfõzõ gépek; elektromos kávéfõzõk; elektromos
kávés kannák; hõtárolók fûtõ-, hûtõ- és ventilációs berendezések-
hez; ventillációs szagelszívók; hûtõgépek; otthoni használatú lég-
hûtõ egységek; fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatható légfrissítõ
és -illatosító berendezésekhez való elektromos adagolóegységek;
otthoni használatú álló hajszárítók; otthoni tûzhelyek; elektromos
tûzhelyek; mikrohullámú sütõk fõzéshez; elektromos törülkö-
zõ-melegítõk; beépített alátétek meleg fürdõkádakhoz és gyógy-
fürdõkhöz; melegített medence jellegû termálfürdõk; vízpumpák

termálfürdõkhöz, fürdõkhöz, vízkeverõs medencékhez, uszodá-
hoz, vízszûrõ egységekhez; arcszaunák; szaunák; kályha jellegû
kandallóbetétek; kandallóbetétek, nevezetesen hõcserélõk; kony-
hai szagelszívók; konyhai tûzhelyhez való elszívók; kályhához
való szellõztetõ berendezések; vécécsészék; vécéülõkék; vízlá-
gyító egységek; elektromos ventilátorok; elektromos fûtõventilá-
torok; elektromos ételmelegítõk; kazánbojlerek; kazánok;
mennyezeti ventilátorok; halogén égõk; melegvízzel mûködõ fû-
tõberendezések; zuhanyzófülkék; elektromos kenyérpirítók; ru-
haszárítók; fûtéshez és páramentesítéshez való ipari szárítók;
meleglevegõ-fújó elektromos kézszárítók; mécsesek; elektromos
lámpások; gázlámpák; lámpák általában; utcai lámpák; nem orvo-
si célú ultraibolya lámpák; elektromos lassú tûzhelyek; gáztûzhe-
lyek; szoláriumok; szoláriumcsövek; dekoratív szökõkutak; szö-
kõkutak; mosdókagylók.
16 Toalettpapír; évkönyvek; szállodai, éttermi, turisztikai, di-
vat-, utazási brosúrák; naptárak; toll- és ceruzatartók; számlatöm-
bök; címjegyzékek; elõjegyzési naplók; autogram könyvek; ven-
dégkönyvek; útikönyvek, kedvezményes vásárlási lehetõségeket
felajánló könyvek; indexkönyvek; fõkönyvek; jegyzetkönyvek;
képes könyvek; nyomtatott zenei könyvek; nyugtakönyvek; sza-
kácskönyvek; vázlatkönyvek; énekkönyvek; mesekönyvek; tele-
fonkönyvek; utazási könyvek; utalványtömbök; szállodai, étter-
mi, turisztikai, divat-, utazási katalógusok; általános témájú ma-
gazinok; több újságban egyszerre közölt, a hazai és nemzetközi
híreket és eseményeket, sporteseményeket tömörítõ rovatok; met-
szetek; fotómetszetek; papírszalvéták; asztalnemû, úgymint po-
háralátétek, szalvéták, tányéralátétek; asztali papírszalvéták; pa-
pír asztalterítõk; asztali papíralátétek; kartonpapírdobozok; pa-
pírdobozok; papír bemutatódobozok; ceruza- vagy tolltartók; cso-
magolópapír; papírszalagok; üresen hagyott vagy részlegesen rá-
nyomtatott papírcímkék; poszterek; fényképalbumok; fénykép-
keretek; papír- vagy karton képkeretek; képeslapok; szabásmin-
ták; vázlatfüzetek; asztali határidõnaplók; asztali jegyzettömbök;
festékpárnák; emlékeztetõ füzetek; jegyzettömbök; papírbetétek
pelenkacseréhez; pecsétpárnák; írómappák; rajzmappák; irat-
gyûjtõk; bejelentõ kártyák; nyomtatott termékek, úgymint étla-
pok; indexkönyvek; indexkártyák; indexelválasztók; kartotékkár-
tyák; iratgyûjtõk; papírvágó kések; papírtálcák; borítékok; íróesz-
közök, töltõtollak, ceruzák, tollak, tintatartók; radírgumik (irodai
kellékek); uzsonnás zacskók; papír- és mûanyag zacskók csoma-
goláshoz; mûvész festõkészletek; festõ ecsetek; festõállványok;
festõsablonok; csomagolópapírok; üdvözlõlapok; írólapok; pa-
pírszalagok; írógépek (elektromos vagy nem elektromos); litográ-
fiai lenyomatok; metszetek; papír zsebkendõk; papírnehezékek;
könyvborítók; papírkendõk; papír jelzõtáblák; szállodai, éttermi,
turisztikai, divat-, utazási információs hirdetmények vagy lapok;
szállodai, éttermi, turisztikai, divat-, utazási információs brosú-
rák; söralátétek; dossziék; levélpapírtartók; levélpapírok és borí-
tékok.
20 Hálószoba-bútorok; bútorok; tükrök (lakberendezés); irodai
bútorok; ágykeretek; íróasztalok; mûanyag belépõkártyák; kony-
haszekrények; padok; kempingágyak; fogasok; kirakati állvá-
nyok; raktári állványok; edényszárító állvány; tároló állványok;
tálalók; kanapék; székek; karosszékek; nem fémbõl készült kalap-
tartók; álló ruhafogasok; esernyõtartók; fiókos szekrények; bútor-
szekrények; virágállványok; spanyolfalak (lakberendezés); fém
bemutatóállványok; matrac, díszpárnák; matrachuzatok; sötétí-
tõk; asztalok (lakberendezés); zsámolyok; nem elektromos ventil-
átorok személyes használatra; zsúrkocsi; tükrök (lakberendezés);
személyes használatú kompakt tükrök; képkeretek; bútorkeretek;
papír képkeretek; csont-, elefántcsont-, gipsz-, mûanyag, viasz-,
faszobrocskák; fa-, parafa-, nád-, venyige-, vesszõbõl font,
szarv-, csont-, elefántcsont-, bálnacsont-, kagylóhéj-, borostyán-,
gyöngyház-, zsírkõ- és ezen anyagok helyettesítõibõl készült
szobrok és alakítható szobrocskák; fa-, parafa-, nád-, venyige-,
vesszõbõl font, szarv-, csont-, elefántcsont-, bálnacsont-, kagyló-
héj-, borostyán-, gyöngyház-, habkõ- és ezen anyagok helyettesí-
tõibõl készült szobrok; dekoratív üveggyöngy függönyök; dísz-
párnák; székpárnák; nem fémbõl készült rögzített kéztörlõ-adago-
lók; mûanyag tartályok, úgymint tubusok fogyasztói termékek
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csomagolásához; nem fémbõl készült ruhaakasztók; fürdõpárnák;
párnák; vánkosok; próbababák; csont-, elefántcsont-, gipsz-, mû-
anyag-, viasz-, fadíszítések, kivéve karácsonyfadíszek; bolyho-
zott lábtörlõmatracok; konyhaszekrények; nem fémbõl készült
tárolók; rekesz rugók; dekoratív üveggyöngy függönyök; nem
textilbõl készült dekoratív fali dísztáblák (lakberendezés); nem
fémbõl készült ékszerdobozok; nem fémbõl készült levelesládák;

(111) 183.610 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01364 (220) 2004.03.25.
(732) ILLÉS MÉDIA INTERNATIONAL, Budapest (HU)

(541) JÓL EGYEN, HOGY JÓL LEGYEN!
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárí-

tott és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompó-
tok; 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,
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció.

(111) 183.611 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01363 (220) 2004.03.25.
(732) Diegoné Fedor Alice, Budapest (HU);

Diego Vicente, Budapest (HU)
(740) Faber Miklós szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Gyorséttermek.

(111) 183.612 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01577 (220) 2004.04.06.
(732) TEGOLA CANADESE SPA, Vittorio Veneto (TV) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 19 Tetõzsindelyek, ablakok.

(111) 183.613 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01573 (220) 2004.04.06.
(732) Gerencsér Csaba, Kistarcsa (HU)
(740) dr. Novák Péter ügyvéd, Eger

(546)

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

(111) 183.614 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01562 (220) 2004.04.06.
(732) Gratzol István, Rétság (HU)

(740) dr. Csetneki Adrienn ügyvéd, Dr. Csetneki Adrienn Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, gyékények, nádfonatok, linóleum és
más padló- és falburkolatok, nem textilkárpitok, fali kárpitok.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 183.615 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01564 (220) 2004.04.06.
(732) Kocsis Béláné, Érd (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(546)

(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások/humán/.

(111) 183.616 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01565 (220) 2004.04.06.
(732) Doktor Step„ Kft., Érd (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(546)

(511) 37 Cipõjavítás.
40 Kulcsmásolás.

(111) 183.617 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01567 (220) 2004.04.06.
(732) WACK AUSTRIA Trend-Import Kft., Baja (HU)
(740) dr. Udvari Jesszika ügyvéd, Udvari 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.
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(111) 183.618 (151) 2006.02.21.
(210) M 04 01560 (220) 2004.04.06.
(732) Gratzol István, Rétság (HU)
(740) dr. Csetneki Adrienn, Dr. Csetneki Adrienn Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, gyékények, nádfonatok, linóleum és
más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok,falikárpitok, fali-
burkolatok.

(111) 183.619 (151) 2006.02.21.
(210) M 03 03533 (220) 2003.08.26.
(732) Kassai Hedvig Barbara, Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp Tamás ügyvéd, Fülöp Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; adategyezés, elsõsorban interneten keresztül
történõ kommunikáció.

(111) 183.620 (151) 2006.02.23.
(210) M 03 01503 (220) 2003.04.08.
(732) PARTI-TÚRA Debrecen Bt., Debrecen (HU)

(541) DEBRECENI PÁROS
(511) 41 Kulturális tevékenység.

43 Vendéglátás.

(111) 183.621 (151) 2006.02.23.
(210) M 03 04205 (220) 2003.10.07.
(732) East-Audit Rt., Debrecen (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(541) NetCont
(511) 9 Számítógépprogramok, szoftverek.

42 Számítógépes szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 183.622 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01818 (220) 2004.04.21.
(732) Fotoplaket Kft., Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FOTOPLAKET

(511) 6 Szobrok fémbõl; kisplasztikák fémbõl; síremlékek fémbõl.
20 Szobrok viaszból, gipszbõl, mûanyagból; temetkezési urna.
45 Egyéni személyes szolgáltatások nyújtása; temetkezéssel
kapcsolatos és kegyeleti szolgáltatások.

(111) 183.623 (151) 2006.02.23.
(210) M 02 03282 (220) 2002.07.11.
(732) IRWIN Industrial Tool Company A/S, Hvidore (DK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JACK
(511) 8 Kézifûrészek, nevezetesen ácsfûrészek, gerinces rókafark-

fûrészek, csapfûrészek, furnérfûrészek, padlódeszka-fûrészek,
lyukfûrészek, körfûrészek, kulcslyukfûrészek, nyílásfûrészek,
univerzális fûrészek, erõsfogú fûrészek, kerti fûrészek, fémfûré-
szek és -fûrészlapok, ívfûrészek, összecsukható fûrészek, húzófû-
részek, lombfûrészek; lapok kézfûrészekhez; valamint kéziszer-
számok, nevezetesen balták, kalapácsok, gyaluk, ráspolyok és vé-
sõk, rézselõládák, rézselõ körfûrészek, kézi szögmérõk, faeszter-
gáló szerszámok és fafaragó szerszámok fenti termékek egyike
sem használható automobilok mechanikai javítására: a védjegy
Magyarországon kizárólag a fenti korlátozás szerint használható.

(111) 183.624 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01800 (220) 2004.04.20.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BELOTERO
(511) 3 Test- és szépségápoló készítmények.

5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen injektálható
gyógyszer az esztétikai sebészetben történõ használatra; gyógy-
szerészeti termék bõrgyógyászati használatra.

(111) 183.625 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01799 (220) 2004.04.20.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) APPEAREX
(511) 3 Test- és szépségápoló készítmények.

5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen injektálható
gyógyszer az esztétikai sebészetben történõ használatra; gyógy-
szerészeti termék bõrgyógyászati használatra.

(111) 183.626 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 02020 (220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(111) 183.627 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01803 (220) 2004.04.20.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) REJUGEL
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(511) 3 Test- és szépségápoló készítmények az esztétikai bõrgyó-
gyászatban történõ használatra, nevezetesen befecskendezhetõ
gélkészítmények.
5 Gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények; gyógysze-
részeti készítmények az esztétikai bõrgyógyászatban való hasz-
nálatra, nevezetesen befecskendezhetõ gélkészítmények.

(111) 183.628 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 02017 (220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(111) 183.629 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01802 (220) 2004.04.20.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) REJUDERM
(511) 3 Test- és szépségápoló készítmények az esztétikai bõrgyó-

gyászatban történõ használatra, nevezetesen befecskendezhetõ
gélkészítmények.
5 Gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények; gyógysze-
részeti készítmények az esztétikai bõrgyógyászatban való hasz-
nálatra, nevezetesen befecskendezhetõ gélkészítmények.

(111) 183.630 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 02018 (220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(111) 183.631 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01804 (220) 2004.04.20.
(732) DUPÉ S/A, Corpina/PE (BR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Lábbelik.

(111) 183.632 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 00636 (220) 2004.02.16.
(732) Harsányi László, Budapest (HU);

dr. Lee Edward, Budapest (HU)
(740) dr. Gombkötõ Andrea ügyvéd, Gombkötõ és Társa Ügyvédi

Iroda, Budapest 27.

(546)

(511) 33 Vörösbor.

(111) 183.633 (151) 2006.02.23.
(210) M 03 03811 (220) 2003.09.11.
(732) Kristyák Viktor, Oroszlány (HU)
(740) dr. Polgár Iván szabadalmi ügyvivõ, DeveloPat Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, kristályvizek, szikvizek, szódavíz.

(111) 183.634 (151) 2006.02.23.
(210) M 05 02697 (220) 2003.03.10.
(732) Békés Város Önkormányzata, Békés (HU)
(541) Békés, a hidak városa
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.635 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01686 (220) 2004.04.14.
(732) Német Finompékáru Gyártó és Forgalmazó Kft.,

Mezõberény (HU)
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(546)

(511) 30 Sütõipari termékek; péksütemények és mélyhûtött édesipari
készítmények; édesipari termékek; tésztakészítmények, különö-
sen sütésre elõkészített kalácsmasszák, sütõaromák; teljesen vagy
részben édes tésztából álló sütemények, tészták, natur és/vagy be-
vont és/vagy töltött és/vagy ízesített változatban; mindezen ter-
mékek friss, mélyhûtött, tartósított, sterilizált, illetve homogeni-
zált formában; gyorsfagyasztott (húsos, zöldséges, sajtos, gom-
bás) pizzák, tészták.
35 Kiskereskedelmi ügyletek.

(111) 183.636 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01274 (220) 2004.03.22.
(732) Renovál Fõvállalkozói és Kereskedelmi Kft.,

Szombathely (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek lebonyolí-
tása különösen árubemutatás és bemutatott áruk értékesítése.

(111) 183.637 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 00391 (220) 2004.01.30.
(732) Magyar Egészséghálózat Kft., Sülysáp (HU)

(541) MINDEN MEGTAKARÍTÁS ALAPJA
(511) 16 Fényképek, folyóiratok, plasztikkártyák, könyvek és pros-

pektusok, naptárak, nyomtatványok és nyomdaipari termékek,
papíráruk, plakátok falragaszok papírból vagy kartonból, poszte-
rek, molinok és zászlók, öntapadó címkék, pecsétbélyegek, kata-
lógusok, kézikönyvek és magazinok, írószerek, tollak, címkék,
dossziék, értesítések, térképek, grafikai (szitázott és hímzett)
nyomatok, albumok, oktatási eszközök (készülékek kivételével).

(111) 183.638 (151) 2006.02.23.
(210) M 03 03702 (220) 2003.09.03.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Balázs, a Szembesítõshow
(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 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás; orvosi, higi-
éniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezõgazdasá-
gi szolgáltatások; jogi szolgáltatások, tudományos és ipari kuta-
tás, számítógépek programozása.

(111) 183.643 (151) 2006.02.24.
(210) M 03 05016 (220) 2003.11.26.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; papíripa-
ri cikkek; klisék.
21 Eszközök, alátétek, háztartási és étkezési célokhoz.
28 Játékkártyák.
32 Alkoholmentes italok, szénsavas és szénsavmentes üdítõ-
italok, szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).

(111) 183.644 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01409 (220) 2004.03.26.
(732) Ashland Inc. (Kentucky állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Covington, Kentucky állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MAX LIFE
(511) 37 Jármûvek megelõzõ karbantartása, így alvázolajozás; moto-

rolajcsere; olaj- és légszûrõcsere; a sebességváltó, differenciál-
mû, fék, szervokormány, hûtõ, ablakmosó és akkumulátor tartá-
lyainak feltöltése a kellõ folyadékszintre; az ablaktörlõ lapátok
cseréje és a gumiabroncsok felpumpálása a megfelelõ nyomásra.

(111) 183.645 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01616 (220) 2004.04.07.
(732) DARUSZERVIZ Emelõgép Szerelõ és Karbantartó Kft.,

Úrhida (HU)
(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

M383

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 183.646 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01407 (220) 2004.03.26.
(732) NATURPRODUKT Kft., Törökbálint (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.647 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01394 (220) 2004.03.26.
(732) Károly Róbert Fõiskola Gyöngyös, Gyöngyös (HU)
(740) dr. Lehotai Róbert ügyvéd, Gyöngyös

(546)

(511) 1 Tudományos, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi
termékek; trágyák.
9 Tudományos célra szolgáló oktatóberendezések és felszere-
lések.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
24 Textíliák és textiláruk.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok;
friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és
virágok.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 183.648 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01386 (220) 2004.03.26.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(546)

(511) 9 Hanglemezek.
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; jogi szolgáltatások.

(111) 183.649 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01403 (220) 2004.03.26.
(732) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária 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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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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.

(111) 183.650 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 00989 (220) 2004.03.04.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AMIKOR CSAK AKAROD
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toalettvizek, testillatosító sprayk; bõrápoló olajok, krémek és
oldatok; borotvahab, borotvagél, borotválkozás elõtti és borotvál-
kozás utáni oldatok; hintõpor, fürdõ és zuhanyzó készítmények;
hajápoló oldatok; fogpaszták; gyógyhatású anyagot nem tartal-
mazó szájvizek; dezodorok; izzadásgátló szerek személyi haszná-
latra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények.
41 Élõ zenés és táncos elõadások nyújtása; szabadidõs szolgál-
tatások és létesítmények; versenyek és események szervezése;
szórakoztatási szolgáltatások, show-mûsorok készítése; zene-
kompozíciós szolgáltatások.

(111) 183.651 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01973 (220) 2004.04.29.
(732) dr. Gyovai Viola, Kecskemét (HU);

Németh Attiláné, Csanytelek (HU)
(541) BIOGERM
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, fürdõ- és testápoló ola-

jok, kozmetikai egyéb cikkek, test- és kézkrémek és balzsamok,
test- és arcápoló gélek, kozmetikai krémek és kenõcsök kozmeti-
kai használatra, szappanok- hajmosó és hajápoló szerek, fogkré-
mek, arc- és testpakolások, arc- és testradír, kozmetikai fehérítõ
szerek, hidratáló emulziók és gélek, szemránckrémek és balzsa-
mok, fürdõkészítmények (habfürdõ, tusfürdõ, tusgél, fürdõgél);
cellulitisz elleni készítmények, májfoltra alkalmas kozmetikai
stiftek, gélek, krémek; borotválkozáskor ajánlható készítmények,
lábgyantázáshoz/testgyantázáshoz, ill. ezután alkalmazható koz-
metikai készítmények; arc- és testápoló habok, szájvíz; liposzó-
más gélek.

(111) 183.652 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01168 (220) 2004.03.16.
(732) T és Z 96 Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 20 Mûanyag csomagolótartályok, kádak, hordók, hordócsa-
pok, dugók, palackzáró mûanyag kupakok, csiptetõk ruhaszárí-
táshoz, függönykapcsok, díszek, függönykarikák, valamint kefe-,
kés-, seprû- és más szerszámnyelek, szívószálak, szobrocskák,
emléktárgyak, mindezek mûanyagból.
21 Fésûk, borotvaecsetek, cipõkanalak, virágcserepek, csõrös
kiöntõedények, kannák, dézsák, tálak, tálcák, tányérok és más
konyhai edények, háztartási felszerelések, mindezek mûanyag-
ból, öntözõkannák, jégkiöntõ formák, jegesvödrök, mosdótálak,
piknik edénykészletek, szappantartók, vázák, mindezek ugyan-
csak mûanyagból.

35 Árubemutatás; export-import ügynökség; reklámanyagok,
prospektusok terjesztése; a 20-as és 21-es áruosztályba tartozó
áruk kiskereskedelme.

(111) 183.657 (151) 2006.02.27.
(210) M 03 01830 (220) 2003.04.29.
(732) BRAND ART Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nyíri Viktor ügyvéd, Lendvai & Nyíri Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Happy Wafer
(511) 30 Cukrok, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksü-

temény, sütemények, cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok.

(111) 183.658 (151) 2006.02.27.
(210) M 02 05587 (220) 2002.12.05.
(732) S.C. Intermark S.R.L., Oradea (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Gabonából készült különféle ízesítésû – mogyoró, eper, piz-
za, chili és egyéb más, hasonló jellegû ízesítõ anyagot tartalmazó
– snackételek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 183.659 (151) 2006.02.27.
(210) M 04 00900 (220) 2004.02.27.
(732) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

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.
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).

(111) 183.660 (151) 2006.02.27.
(210) M 04 02009 (220) 2004.04.30.
(732) HAJTA Orvosi Tanácsadó és Értékesítési Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) HAMIPÁRNA
(511) 5 Egészségügyi készítmények.

24 Párnák.
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(111) 183.662 (151) 2006.02.27.
(210) M 04 02003 (220) 2004.04.30.
(732) P5 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Oláh István, Georgi-Földvári-Radnay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Lakásriasztók.

(111) 183.663 (151) 2006.02.27.
(210) M 04 02006 (220) 2004.04.30.
(732) GAALF Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Aszód (HU)
(740) dr. Kolozs László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.
28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek.

(111) 183.664 (151) 2006.02.27.
(210) M 04 02016 (220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(111) 183.666 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00603 (220) 2004.02.12.
(732) GAVI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rönky József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Nagy- és bolti kiskereskedelmi ügyletek különféle optikális
adathordozók, ezek újraírható változatai és tartozékai vonatkozá-
sában.

(111) 183.667 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00604 (220) 2004.02.12.
(732) GAVI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rönky József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Nagy- és bolti kiskereskedelmi ügyletek különféle optikális
adathordozók, ezek újraírható változatai és tartozékai vonatkozá-
sában.

(111) 183.668 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00609 (220) 2004.02.12.
(732) Magyar Országos Közjegyzõi Kamara, Budapest (HU)

(541) TeleVONY „Végintézkedések Országos Nyilván-
tartása”

(511) 42 Jogi szolgáltatások.

(111) 183.669 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00610 (220) 2004.02.12.
(732) Magyar Országos Közjegyzõi Kamara, Budapest (HU)

(541) KDL Közjegyzõi Digitális Levéltár
(511) 42 Jogi szolgáltatások.

(111) 183.670 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00611 (220) 2004.02.12.
(732) Magyar Országos Közjegyzõi Kamara, Budapest (HU)

(541) ZONY „Zálogszerszõdések Országos Nyilvántar-
tása”

(511) 42 Jogi szolgáltatások.

(111) 183.671 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00664 (220) 2004.02.17.
(732) dr. Szacsky Mihály, Budapest (HU);

Györkös Hajnalka, Budapest (HU)

(541) SZOMATOINFRA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; a személyek kezelésére vonatkozó

orvosi elemzési szolgáltatások (röntgenvizsgálatok).

(111) 183.673 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00796 (220) 2004.02.23.
(732) DRAKULA Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Cukorkák, csokoládék, egyéb édesipari termékek.

(111) 183.674 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00985 (220) 2004.03.04.
(732) Invest - Holding Plusz Kft., Imrehegy (HU)
(546)

(511) 32 Sörök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 183.675 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 01684 (220) 2004.04.13.
(732) Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 183.676 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 02014 (220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(111) 183.677 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 02015 (220) 2004.04.30.
(732) Cornexi Élelmiszeripari Részvénytársaság,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(111) 183.678 (151) 2006.02.28.
(210) M 03 03563 (220) 2003.08.27.
(732) Csobota-Kis Árpád, Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Beatrix ügyvéd, Géczi és Géczi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FREAK
(511) 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.

(111) 183.679 (151) 2006.02.28.
(210) M 02 05100 (220) 2002.11.08.
(732) IMS Software Services, Ltd. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) IMS SALES STRATEGY EVALUATOR
(511) 9 A gyógyászat, gyógyszerészet és egészségügy területén

adatbázis-kezeléshez alkalmazott, számítógépszoftvereket és
CD-ROM-okat, valamint felhasználói kézikönyveket tartalmazó
egységcsomagok.
35 Piackutatás; a gyógyászathoz, gyógyszerészethez és egész-
ségügyhöz kapcsolódó üzleti piaci konzultáció.
44 Az egészségüggyel, gyógyászattal és gyógyszerészettel
kapcsolatos tájékoztatás.

(111) 183.680 (151) 2006.02.28.
(210) M 02 05101 (220) 2002.11.08.
(732) IMS Software Services, Ltd. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) IMS PROMOTIONAL STRATEGY EVALUA-
TOR

(511) 9 A gyógyászat, gyógyszerészet és egészségügy területén
adatbázis-kezeléshez alkalmazott, számítógépszoftvereket és
CD-ROM-okat, valamint felhasználói kézikönyveket tartalmazó
egységcsomagok.
35 Piackutatás; a gyógyászathoz, gyógyszerészethez és egész-
ségügyhöz kapcsolódó üzleti piaci konzultáció.
44 Az egészségüggyel, gyógyászattal és gyógyszerészettel
kapcsolatos tájékoztatás.

(111) 183.681 (151) 2006.02.28.
(210) M 03 04129 (220) 2003.10.03.
(732) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy 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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

M387

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Nemzeti lajstromozott védjegyek



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.

(111) 183.682 (151) 2006.02.28.
(210) M 03 04130 (220) 2003.10.03.
(732) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy 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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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.

(111) 183.683 (151) 2006.02.28.
(210) M 03 04131 (220) 2003.10.03.
(732) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy 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.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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.

(111) 183.684 (151) 2006.02.28.
(210) M 04 00779 (220) 2004.02.23.
(732) Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, California (US)
(300) 78/331,441 2003.11.21. US

78/331,445 2003.11.21. US
78/331,451 2003.11.21. US
78/331,457 2003.11.21. US

(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
(511) 16 78/331,441 sz. elsõbbségi irat alapján, 2003. november

21-ei elsõbbséggel: Nyomtatott anyagok, nyomdatermékek és pa-
píráruk, ideértve animációs-, akció- és kalandfigurákat és szerep-
lõket, valamint vígjátékok és/vagy drámák szereplõit és figuráit
megjelenítõ könyveket, comics-könyveket, gyermeknek való
könyveket és ifjúsági könyveket; továbbá animációs-, akció- és
kalandfigurákat és szereplõket, valamint vígjátékok és/vagy drá-
mák szereplõit és figuráit, kifestõkönyveket és gyermekek részére
aktivitás (cselekményeket tartalmazó)-könyveket; papíráruk, író-
papír, borítékok, jegyzetfüzetek és -könyvek, noteszek, naplók,
jegyzetkártyák, üdvözlõlapok és -kártyák, üzleti kártyák, névje-
gyek; litográfiák (kõnyomatok); tollak, ceruzák, valamint ilye-
nekhez való tokok; radírok, kijelzõk, rajzkréták, színes kréták,
színes ceruzák, festõkészletek, kréták és táblák krétával történõ
íráshoz/rajzoláshoz; lehúzóképek, matricák; poszterek; keretbe
foglalt és/vagy keretezetlen fényképek; könyvborítók, könyvjel-
zõk, naptárak, ajándékok becsomagolásához csomagolópapírok,
társasági összejövetelekhez, partikhoz papírból készült jelzések,
csokrok, dekorációk és más kellékek, ideértve papírszalvétákat,
zsúrterítõket, szeteket, kreppapírokat, papíranyagú tányéralátéte-
ket, szeteket; papírkalapokat és -sapkákat, meghívókat, papír-
anyagú asztalterítõket, abroszokat, papírból készült süteményde-
korációkat; nyomtatott másolatokat csipke vagy szövetanyagok-
ból készült tárgyakhoz; nyomtatott minták kosztümökhöz, pizsa-
mákhoz, melegítõfelsõkhöz és T-ingekhez.
25 78/331,445 sz. elsõbbségi irat alapján, 2003. november
21-ei elsõbbséggel: Ruházati cikkek férfiak, nõk és gyermekek
számára, különösen ingek, T-ingek, melegítõk, kocogóruhák, far-
mer-öltözékek és szerelõruhák, nadrágok, rövidnadrágok, pantal-
lók, ujjatlan ingek (tank tops), esõs idõjáráshoz való ruházati cik-
kek, például esõköpeny, sárcipõ; melles baba kötények (cloth ba-
by bibs), szoknyák, blúzok, ruhák, nadrágtartók, vastag hosszú uj-
jú pulóverek, szvetterek, zakók, kabátok, esõkabátok, havas/téli
idõjáráshoz való ruházati cikkek, nyakkendõk, pongyolák, taka-
rók, plédek, kalapok, sapkák, napszemüvegek, napellenzõk,
övek, nadrágszíjak, sálak, hálóruhák, pizsamák; fehérnemû, alsó-
ruházati cikkek, cipõk, csizmák, magasszárú cipõk, gumitalpú ci-
põk, tornacipõk, vászoncipõk, szandálok, kötött babacipõk, pa-
pucszoknik, papucsok, strand- és úszóruhák, jelmezek, maskarák,
álöltözetek és Halloween-jelmezek, ruhák és kosztümök, vala-
mint azokkal kapcsolatban árusított álarcok.
28 78/331,451 sz. elsõbbségi irat alapján, 2003. november
21-ei elsõbbséggel: Játékok, játékszerek, torna- és sportcikkek,
beleértve társasjátékokat, különösen akciós játékfigurák és azok
tartozékai és kiegészítõ részei; plüssjátékok; labdák, ballonok;
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fürdõkádban használható játékok; olyan játékok, amelyeket hajta-
ni lehet vagy/és amelyekkel azokon ülve lehet játszani; készülé-
kek/felszerelések, amelyeket egységként árusítanak kártyajáté-
kokhoz; játék jármûvek; babák; repülõ (dobálható) korongok;
kézben tartva kezelhetõ egységek elektronikus játékokkal való
játszáshoz; készülékek/felszerelések, amelyeket olyan egységek-
ként árusítanak, amelyek táblán folytatható társasjátékokhoz, kár-
tyajátékokhoz, manipulatív társasjátékokhoz, szalonokban, foga-
dószobákban és hasonló helyeken számítógéppel játszható típusú
társasjátékokhoz, akciós típusú, célra lövõs/lövöldözõs (társas)já-
tékokhoz használhatók; magában álló videokijelzésû játékgépek;
lombfûrészes és manipulatív összerakós/kirakós (puzzle) játék-
készletek; papírból készült arcmaszkok; gördeszkák (skate-bo-
ards); korcsolyák; vízfecskendezõs játékok; labdák, különösen
játszótereken használatos labdák, futball-labdák, baseball-lab-
dák, kosárlabdázáshoz használatos labdák, baseballkesztyûk;
úsztatható játékok, úszótestek rekreációs célokra; úszó siklótal-
pak és -deszkák rekreációs célokra; szóló felfújható úszótestek
uszonyok; játékpisztolyok (toy zip guns); játék pék- és más
ételáruk, pl. sûrítmény- és sültételjátékok; játékbankok; játék
hógolyók, karácsonyfadíszek.
41 78/331,457 sz. elsõbbségi irat alapján, 2003. november
21-ei elsõbbséggel: Szórakoztatással kapcsolatos, élõ színházi
elõadás jellegû programok, így vígjátékok, drámák és/vagy ani-
mált televíziós programok nyújtásával eszközölt szolgáltatások;
élõ színházi elõadás jellegû programok, így vígjátékok, drámák
és/vagy animációs televíziós programok rendezése, színrevitele;
szórakoztatásra irányuló, élõ színházi elõadás jellegû programok,
így vígjátékok, drámák és/vagy animációs színházi, így színdara-
bot tartalmazó, illetve színdarabtémájú mozifilmek nyújtásával
eszközölt szolgáltatások; élõ színházi elõadás jellegû programok;
így vígjátékok, drámák és/vagy animációs színházi, így színdara-
bot tartalmazó, illetve színdarab témájú mozifilmek színrehozása,
rendezése; színházi elõadások mind animációs, mind élõ formá-
ban; továbbá internetes szolgáltatások, ideértve információk köz-
lését elektronikus globális számítógép-hálózaton keresztül a szó-
rakoztatás területén, különösen a zenével, mozifilmekkel és tele-
víziós sorozatokkal kapcsolatban; általános érdeklõdésre számot
tartó hírek, szórakoztatással és oktatással kapcsolatos informáci-
ók szolgáltatása globális számítógépes hálózaton keresztül; infor-
mációk szolgáltatása globális kommunikációs hálózaton keresz-
tül a szórakoztatás területérõl, ideértve élõ színházi elõadás jelle-
gû programokat, így vígjátékokat, drámákat és/vagy animációs
televíziós programokat; szórakoztató programok szolgáltatása,
valamint rendezése, színrevitele, ideértve élõ színházi elõadás
jellegû komédiákat, akció- és/vagy animációs mozifilmeket: tele-
vízió számára.

(111) 183.686 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 00414 (220) 2004.02.02.
(732) dr. Mojzes Imre, Budapest (HU);

dr. Mojzes Lászlóné dr. Dósa Erika, Szeged (HU)
(740) dr. Mojzes Imre, 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.687 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 02938 (220) 2005.09.09.
(732) Rauner Alexander, Sopron (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, pólók, cipõk, melegí-
tõk, harisnyák, zoknik, nyakkendõk, övek, nadrágtartók, napel-
lenzõk, sportlábbelik, fejfedõk, blúzok, szvetterek, anorákok, vi-
harkabátok, sapkák, kalapok, fejszalagok, pénztartó övek, sport-
ruhák.
28 Játékok és játékszerek; játékkártyák, kártyajátékok; testne-
velési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
testnevelési és sportfelszerelések, speciális táskák és zsákok
sportfelszerelések számára, labdák.
32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek; alkoholmentes italok;
gyümölcsöt vagy gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes ita-
lok; ásványvíz tartalmú gyümölcslevek; energiaitalok; szörpök,
eszenciák és más készítmények italok elõállításához, frissítõ ita-
lok, izotóniás italok.

(111) 183.688 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 02883 (220) 2005.09.06.
(732) OREX Óra-Ékszer Kereskedõház Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök, különösen achát; amulettek; apró díszítõtárgyak; arany- és
ezüsttárgyak (kivéve az evõeszközöket, villákat és kanalakat);
nyers arany; vert arany; aranyszálak; aranytárgyak utánzatai; asz-
tali fûszer-, olaj- és ecettartók; atomórák; dohányzáshoz kapcso-
lódó kellékek nemesfémbõl; cipõdíszek nemesfémbõl; cukorka-
dobozok nemesfémbõl; csatok nemesfémbõl; díszdobozok; dí-
szek; dísztûk; drágakövek; elefántcsont ékszerek; elektromos
órák; erszények nemesfémbõl; ezüsttárgyak; ébresztõórák; ék-
szeres dobozok; érmék; faliórák; féldrágakövek; fülbevalók;
gyertyatartók és kiegészítõik; gyémántok; gyöngyök; gyufatar-
tók; gyûrûk (ékszerek); hamutartók nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; idõmérõ eszközök; ingák (óraszerkezetek-
hez); jelvények nemesfémbõl; kalapdíszek nemesfémbõl; karkö-
tõk (ékszerek); karórák; kelyhek nemesfémbõl; készletek (asztali
edények) nemesfémbõl; kulcskarikák (és hozzájuk tartozó dí-
szek); kupák, serlegek nemesfémbõl; láncok (ékszer); mandzset-
tagombok; medalionok (ékszerek); medálok; melltûk, brossok;
mozgatószerkezetek órákhoz; napórák; nemesfém ötvözetek;
nyakkendõtûk; nyakláncok (nemesfémbõl); nyers vagy félig
megmunkált nemesfémek; óradobozok és tokok; óragyártási és
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javítási kellékek nemesfémbõl; óralapok; óraláncok; óramutatók;
órarugók; óraszerkezetek; óraszíjak; óraüvegek; pénztárcák;
stopperórák; szalvétagyûrûk és tartók nemesfémbõl; szivarozási
kellékek nemesfémbõl; szobrok nemesfémbõl; teázási és kávézá-
si kellékek nemesfémbõl; urnák nemesfémbõl; vallási/liturgikus
célokra szolgáló edények nemesfémbõl, vázák nemesfémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; különösen asztalok;
ágyak; borostyánkõ; bútorok; cégtáblák; cégérek; dobozok; ele-
fántcsont; ezüstözött üveg (tükrök); ékszeres dobozok (nem ne-
mesfémbõl); fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); fémbúto-
rok; folyóirattartók; függönyrudak; függönysínek; gyöngyfüggö-
nyök díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált ál-
lapotban; házszámok; kagylók (kagylóhéjak); képkeretek; képke-
retekhez díszítõlécek; késnyelek (nem fémbõl); kilincsek, kallan-
tyúk nem fémbõl; komódok; korall; kulcstartó táblák; ládák, do-
bozok nem fémbõl; legyezõk; mellszobrok; névtáblák nem fém-
bõl; paravánok (bútorok); szarvasagancsok; székek; szobrocskák;
szobrok; tükrök; urnák; üvegszekrények, vitrinek (bútorzat); ván-
kosok, párnák; zsúrkocsik.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk; kefék
(az ecsetek kivételével); nyers vagy félig megmunkált üveg (kivé-
ve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; különösen ajtókilincsek
(porcelánból); asztali fûszer-, olaj- és ecettartók nem nemesfém-
bõl; asztalnemûk (kések, villák, kanalak kivételével) nem nemes-
fémbõl; borsdaráló (kézi); bögrék, serlegek, kelyhek nem nemes-
fémbõl; cégtáblák porcelánból vagy üvegbõl; cipõkanalak; cukor-
kásdobozok nem nemesfémbõl; csészealjak; csészék; dobozok;
dugóhúzók; edények; edénykészletek; fajanszedények; fazekas-
áruk; festett üveg; fésûk; fûszertartók; gyertyatartók és kiegészí-
tõik; illatszerfüstölõk; jegesvödrök; kancsók; kaspók; kerámiák
háztartási használatra; koktélkeverõk; konyhai edénykészletek;
konyhai eszközök; kozmetikai eszközök; kristályok (üvegáruk);
likõröskészletek; madárkalitkák; mellszobrok; palackok; parfüm-
permetezõk; illatpermetezõk; piperetáskák, neszesszerek; porce-
lándíszek; porcelánok; púderdobozok; süteményestálcák; szalvé-
tatartók; szalvétagyûrûk; szobrocskák; szobrok; tálak; tálcák;
teázási és kávézási kellékek; üvegedények; üvegmozaikok; vá-
zák; zománcozott üveg.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen árubemutatás; áruminták
terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi
szolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; reklámdokumentá-
ció rendezése; reklámanyagok, prospektusok, nyomtatványok
terjesztése.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek; különösen
kézi zálogkölcsön folyósítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; ék-
szerek értékbecslése; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe he-
lyezése; mûtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;
régiségek értékbecslése; zálogkölcsönzés.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások; különösen órák karbantar-
tása és javítása; ékszerek karbantartása és javítása.

(111) 183.689 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 02884 (220) 2005.09.06.
(732) OREX Óra-Ékszer Kereskedõház Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) OREX
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök, különösen achát; amulettek; apró díszítõtárgyak; arany- és
ezüsttárgyak (kivéve az evõeszközöket, villákat és kanalakat);

nyers arany; vert arany; aranyszálak; aranytárgyak utánzatai; asz-
tali fûszer-, olaj- és ecettartók; atomórák; dohányzáshoz kapcso-
lódó kellékek nemesfémbõl; cipõdíszek nemesfémbõl; cukorka-
dobozok nemesfémbõl; csatok nemesfémbõl; díszdobozok; dí-
szek; dísztûk; drágakövek; elefántcsont ékszerek; elektromos
órák; erszények nemesfémbõl; ezüsttárgyak; ébresztõórák; ék-
szeres dobozok; érmék; faliórák; féldrágakövek; fülbevalók;
gyertyatartók és kiegészítõik; gyémántok; gyöngyök; gyufatar-
tók; gyûrûk (ékszerek); hamutartók nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; idõmérõ eszközök; ingák (óraszerkezetek-
hez); jelvények nemesfémbõl; kalapdíszek nemesfémbõl; karkö-
tõk (ékszerek); karórák; kelyhek nemesfémbõl; készletek (asztali
edények) nemesfémbõl; kulcskarikák (és hozzájuk tartozó dí-
szek); kupák, serlegek nemesfémbõl; láncok (ékszer); mandzset-
tagombok; medalionok (ékszerek); medálok; melltûk, brossok;
mozgatószerkezetek órákhoz; napórák; nemesfém ötvözetek;
nyakkendõtûk; nyakláncok (nemesfémbõl); nyers vagy félig
megmunkált nemesfémek; óradobozok és tokok; óragyártási és
javítási kellékek nemesfémbõl; óralapok; óraláncok; óramutatók;
órarugók; óraszerkezetek; óraszíjak; óraüvegek; pénztárcák;
stopperórák; szalvétagyûrûk és tartók nemesfémbõl; szivarozási
kellékek nemesfémbõl; szobrok nemesfémbõl; teázási és kávézá-
si kellékek nemesfémbõl; urnák nemesfémbõl; vallási/liturgikus
célokra szolgáló edények nemesfémbõl, vázák nemesfémbõl.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; különösen asztalok;
ágyak; borostyánkõ; bútorok; cégtáblák; cégérek; dobozok; ele-
fántcsont; ezüstözött üveg (tükrök); ékszeres dobozok (nem ne-
mesfémbõl); fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); fémbúto-
rok; folyóirattartók; függönyrudak; függönysínek; gyöngyfüggö-
nyök díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált ál-
lapotban; házszámok; kagylók (kagylóhéjak); képkeretek; képke-
retekhez díszítõlécek; késnyelek (nem fémbõl); kilincsek, kallan-
tyúk nem fémbõl; komódok; korall; kulcstartó táblák; ládák, do-
bozok nem fémbõl; legyezõk; mellszobrok; névtáblák nem fém-
bõl; paravánok (bútorok); szarvasagancsok; székek; szobrocskák;
szobrok; tükrök; urnák; üvegszekrények, vitrinek (bútorzat); ván-
kosok, párnák; zsúrkocsik.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk; kefék
(az ecsetek kivételével); nyers vagy félig megmunkált üveg (kivé-
ve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; különösen ajtókilincsek
(porcelánból); asztali fûszer-, olaj- és ecettartók nem nemesfém-
bõl; asztalnemûk (kések, villák, kanalak kivételével) nem nemes-
fémbõl; borsdaráló (kézi); bögrék, serlegek, kelyhek nem nemes-
fémbõl; cégtáblák porcelánból vagy üvegbõl; cipõkanalak; cukor-
kásdobozok nem nemesfémbõl; csészealjak; csészék; dobozok;
dugóhúzók; edények; edénykészletek; fajanszedények; fazekas-
áruk; festett üveg; fésük; fûszertartók; gyertyatartók és kiegészí-
tõik; illatszerfüstölõk; jegesvödrök; kancsók; kaspók; kerámiák
háztartási használatra; koktélkeverõk; konyhai edénykészletek;
konyhai eszközök; kozmetikai eszközök; kristályok (üvegáruk);
likõröskészletek; madárkalitkák; mellszobrok; palackok; parfüm-
permetezõk; illatpermetezõk; piperetáskák, neszesszerek; porce-
lándíszek; porcelánok; púderdobozok; süteményestálcák; szalvé-
tatartók; szalvétagyûrûk; szobrocskák; szobrok; tálak; tálcák;
teázási és kávézási kellékek; üvegedények; üvegmozaikok; vá-
zák; zománcozott üveg.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen árubemutatás; áruminták
terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi
szolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; reklámdokumentá-
ció rendezése; reklámanyagok, prospektusok, nyomtatványok
terjesztése.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek; különösen
kézi zálogkölcsön folyósítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; ék-
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szerek értékbecslése; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe he-
lyezése; mûtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;
régiségek értékbecslése; zálogkölcsönzés.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások; különösen órák karbantar-
tása és javítása; ékszerek karbantartása és javítása.

(111) 183.690 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 03014 (220) 2005.09.16.
(732) NATURPRODUKT Kft., Törökbálint (HU)

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

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

(111) 183.691 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 02576 (220) 2005.08.03.
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi

Kft., Debrecen

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

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

(111) 183.692 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 02574 (220) 2005.08.03.
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi

Kft., Debrecen

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

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

(111) 183.693 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 03012 (220) 2005.09.16.
(732) Scroll-Info Reklámszolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)
(740) Jankura János szabadalmi ügyvivõ, DeveloPat Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 183.694 (151) 2006.03.01.
(210) M 05 03035 (220) 2005.09.20.
(732) 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.

(111) 183.695 (151) 2006.03.01.
(210) M 03 00365 (220) 2003.01.31.
(732) Brenner Holding GmbH, Mannheim (DE)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 9 Mágneses médiumok, lemezek, CD, DVD plus, minidisk le-
mezek, zenés kazetták, videokazetták.
16 Hordozható nyomtatók (mint irodai segédeszköz), íróeszkö-
zök, papír, könyvnyomtatási segédeszközök és fényképek prog-
ramcsomagok formájában, faliújságok, plakátok, röpcédulák, bo-
rítékok, asztali naptárak, rövid történeteket tartalmazó könyvek,
képregények, képeskönyvek, szakkönyvek, kifestõk, noteszek,
jegyzettömbök, vonalzók, ragasztók, határidõnaplók, ceruzák,
tollak, töltõtollak, telefonkártyák.
25 Ruházat, baseballsapkák, ingek, nadrágok, alsónemûk, de-
rékszíjak, kalapok, pólók, kabátok, sortok, fejpántok, zoknik, ci-
põk, csizmák, kötött trikók, szvetterek, mellények, pizsamák, es-
télyi ruhák, ruhák, szoknyák, kabátok, fürdõruhák, nyakkendõk,
kendõk, kesztyûk, hálóingek, papucsok, fürdõköpenyek.
41 Hang és/vagy videostúdió-szolgáltatások, mûsoros video-
kazetták, videolemezek, hangszalagok, kazetták, audio CD, mini-
disc DVD és DVD plus lemezek feljátszása, online információk a
zene, színház, televízió és videó világából a világhálón.

(111) 183.696 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03290 (220) 2004.07.29.
(732) ALICE Csoport Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.697 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03301 (220) 2004.07.30.
(732) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) TISZTA SZÁGULDÁS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 183.698 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03305 (220) 2004.07.30.
(732) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakozás, sport- és kulturális tevékenységek, különösen
természetes fürdõhelyek.

(111) 183.699 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03445 (220) 2004.08.11.
(732) Red Sea Bt., Budapest (HU)
(740) Buga Tünde, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás, élelmezés.

(111) 183.700 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03311 (220) 2004.07.30.
(732) KT & G Corporation, Tedzson (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) THE ONE

(511) 34 Dohány, cigaretták, szivarok, tubák, cigarettapír, pipák, ci-
garettaszûrõk, cigarettatartók és cigarettatárcák (nem nemesfém-
bõl), dohányzacskók,öngyújtók dohányosoknak (nem nemesfém-
bõl), gyufák, pipatisztítók, hamutartók dohányosoknak (nem ne-
mesfémbõl) és szivarvágók.

(111) 183.701 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03307 (220) 2004.07.30.
(732) KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató

és Számítástechnikai Részvénytársaság, Budapest (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.

(111) 183.702 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03306 (220) 2004.07.30.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, Párizs (FR)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

(541) NORMAFLORE
(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, hajmosó szerek,

fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógy-
hatású készítmények.
29 Tej és tejtermékek.

(111) 183.703 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03316 (220) 2004.07.30.
(732) MERCK & CO., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),

Whitehouse Station, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CRESCENDO
(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).

(111) 183.704 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03440 (220) 2004.08.11.
(732) PROTONE AUDIO Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

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

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

M392

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 183.705 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03444 (220) 2004.08.11.
(732) Red Sea Bt., Budapest (HU)
(740) Buga Tünde, Budapest

(541) Tudom mit ettél tavaly nyárson!
(511) 43 Vendéglátás, élelmezés.

(111) 183.706 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03446 (220) 2004.08.11.
(732) M&C Consulting Kft., Budapest (HU)

(541) MONDO
(511) 16 Újság, könyv, kiadvány.

43 Idõleges szállásadás.

(111) 183.707 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03314 (220) 2004.07.30.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, 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; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(111) 183.708 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03439 (220) 2004.08.11.
(732) PROTONE AUDIO Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

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

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

(111) 183.709 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03435 (220) 2004.08.11.
(732) KURRENS Ruhaipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kovánik Erzsébet ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr- és bõrruházatok, ezen anyagokból készült termékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.710 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03434 (220) 2004.08.11.
(732) ELEKTRO PROFI ’96 Mûszaki Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatás.

(111) 183.711 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03570 (220) 2004.08.24.
(732) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor ügyvéd, Budapest

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

(111) 183.712 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03709 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) MILSUN
(511) 29 Tej, tejtermékek, különösen sajtok.

(111) 183.713 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03708 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) PACO
(511) 29 Tartósított, szárított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; hüve-

lyesek; édes ételek, élelmiszerek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
30 Liszt és gabonakészítmények, rizs zsemlemorzsa; sütési
hozzávalók, különösen sütõpor, élesztõ, vaníliáscukor, szóda;
ízesítõszerek, különösen citromíz; kocsonyapuding, puding; méz;
édes ételek, élelmiszerek, amelyek nem tartoznak más osztályba;
termékek gabonából reggelire.

(111) 183.714 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03856 (220) 2004.09.15.
(732) ÕRMESTER Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása
megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen, biztonsági szol-
gáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 183.715 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03853 (220) 2004.09.15.
(732) Kreatív Hobby 2001 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth M. Gábor, Ernszt és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

M393

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek 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.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 183.716 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03852 (220) 2004.09.15.
(732) BTL News Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 183.717 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03845 (220) 2004.09.15.
(732) BOTMEN Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 183.718 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03173 (220) 2004.07.19.
(732) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(541) Jobb veled a világ
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-

fon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állo-
mások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(111) 183.719 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03174 (220) 2004.07.19.
(732) Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, Békéscsaba (HU)

(541) A Körösök lágy ölén
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 183.720 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03177 (220) 2004.07.20.
(732) VALTON-SEC Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 183.721 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03179 (220) 2004.07.20.
(732) dr. Benda József, Budapest (HU); Csanádi Ágnes,

Budapest (HU); dr. Bihary Pál, Budapest (HU);
Lévai Zoltán, Budapest (HU)

(541) Karrierépítési Jogosítvány CDL
(511) 41 Felnõttoktatás.

(111) 183.723 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03182 (220) 2004.07.20.
(732) Multi-Cikória Kft., Jánossomorja (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, kávépótló szerek.

(111) 183.724 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03003 (220) 2004.08.03.
(732) Szilágyi József, Tolna (HU)
(740) dr. Pálos Miklós ügyvéd, Tolna

(546)

(511) 29 Csomagolás különbözõ szárított zöldségek és fûszernövé-
nyek keveréke kizárólag étkezési célra.
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(111) 183.725 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03576 (220) 2004.08.24.
(732) SYNOSENS Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai készítmények.
5 Gyógyszerek embergyógyászati és állatgyógyászati hasz-
nálatra, vitamin- és multivitamin-készítmények, diétás anyagok
gyógyászati használatra, tápanyagadalékok gyógyászati célokra,
gyógyhatású adalékanyagok.

(111) 183.726 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03001 (220) 2004.07.08.
(732) MERIAN OROSHÁZA Finom Szárnyas Különlegességek

Részvénytársaság, Orosháza (HU)
(740) dr. Fehérvári József, INNOIUS Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Budapest

(541) ORSI DELIKÁT
(511) 29 Baromfi termékek; húskészítmények, hentesáruk baromfi-

ból, különösen húskivonatok, húskonzervek; baromfisonkák és
kolbászok, baromfizsírok és zsírtartalmú keverékek, pástétomok.

(111) 183.727 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03299 (220) 2004.07.30.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmények, ezen belül szalámi.

(111) 183.728 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03176 (220) 2004.07.19.
(732) RENESSEN LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Bannockburn, Illinois (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MAVERA
(511) 44 Állatok táplálásával kapcsolatos szaktanácsadás.

(111) 183.729 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03002 (220) 2004.07.08.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.

(111) 183.730 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03577 (220) 2004.08.24.
(732) Kozma János, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 183.731 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03580 (220) 2004.08.24.
(732) J.A.F.F.A. Kávézó Bt., Budapest (HU)
(546)

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

(111) 183.732 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03180 (220) 2004.07.20.
(732) Gész, Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)

(541) GÉSZ FLAVON MAX
(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).

(111) 183.733 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03302 (220) 2004.07.30.
(732) BUSZESZÉlelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Óbudai Gyémánt Wellness
(511) 32 Egyéb alkoholmentes italok (sörök kivételével).

(111) 183.734 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03304 (220) 2004.07.30.
(732) TÖR-ING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Hajdúnánás (HU)

(541) TÖRÖK ACÉL CSOPORT
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(511) 6 Nyersvas és félig megmunkált nem nemsfémek és ezek öt-
vözetei; fémcsövek és csõvezetékek; egyéb fémtermékek, fém-
szerelvények.

(111) 183.735 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03437 (220) 2004.08.11.
(732) Vácz Gábor, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); papír, karton és ezen anyagok-
ból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
papíripari cikkek; anyagok mûvészek részére.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.736 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03575 (220) 2004.08.24.
(732) SYNOSENS Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3 Kozmetikai készítmények.
5 Gyógyszerek embergyógyászati és állatgyógyászati hasz-
nálatra, vitamin- és multivitamin-készítmények, diétás anyagok
gyógyászati használatra, tápanyagadalékok gyógyászati célokra,
gyógyhatású adalékanyagok.

(111) 183.737 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03707 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) RAYLIGHT
(511) 3 Szappanok.

4 Gyertyák; tüzelõanyag, különösen gyújtó grillsütõ és szén
számára.
21 Szivacsok, szivacskendõk.

(111) 183.738 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03016 (220) 2004.07.08.
(732) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CLOUD 9
(511) 34 Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; szivarpapír; pipák; ci-

garettafilterek; cigarettatárcák (nem nemesfémbõl); dohányzacs-
kók; öngyújtók (nem nemesfémbõl); gyufák; pipatisztítók pipák-
hoz; hamutartók (nem nemesfémbõl dohányzóknak, valamint
szivarvágók.

(111) 183.739 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03014 (220) 2004.07.08.
(732) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; szivarpapír; pipák; ci-
garettafilerek; cigarettatárcák (nem nemesfémbõl); dohányzacs-
kók; öngyújtók (nem nemesfémbõl); pipatisztítók pipákhoz; ha-
mutartók (nem nemesfémbõl) dohányzóknak, valamint szivarvá-
gók.

(111) 183.740 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03312 (220) 2004.07.30.
(732) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) timeless time
(511) 34 Dohány, cigaretták, szivarok, tubák, cigarettapír, pipák, ci-

garettaszûrõk, cigarettatartók és cigarettatárcák (nem nemesfém-
bõl), dohányzacskók,öngyújtók dohányosoknak (nem nemesfém-
bõl), gyufák, pipatisztítók, hamutartók dohányosoknak (nem ne-
mesfémbõl) és szivarvágók.

(111) 183.741 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03855 (220) 2004.09.15.
(732) Herczeg Ferenc, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 183.742 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03848 (220) 2004.09.15.
(732) Fuhrmann György, Budapest (HU);

Judit Anna, Budapest (HU)

(541) HERITAGE WINES
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 183.743 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03015 (220) 2004.07.08.
(732) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) THIS
(511) 34 Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; szivarpapír; pipák; ci-

garettafilterek; cigarettatárcák (nem nemesfémbõl); dohányzacs-
kók; öngyújtók (nem nemesfémbõl); gyufák; pipatisztítók pipák-
hoz; hamutartók (nem nemesfémbõl) dohányzóknak, valamint
szivarvágók.
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(111) 183.744 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03013 (220) 2004.07.08.
(732) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikumok állatok szõrére (nevezetesen: hidegdauerol-
datok, fixáló oldatok, tartóshullámosító oldatok, szõrkrémek,
szõrsprayk, szõrlakkok, szõröblítõk, szõrápolók, samponok).

(111) 183.745 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03008 (220) 2004.07.08.
(732) Sczigel Gábor, Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Fürdõberendezések, szauna, elektromos háztartási gépek,
infrakabin.

(111) 183.746 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03009 (220) 2004.07.08.
(732) NOVARA Kft., Kiskunhalas (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) HUNBAT
(511) 9 Akkumulátorok, akkumulátortöltõk, akkumulátormérõ mû-

szerek, külsõ indítóberendezések.

(111) 183.747 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03847 (220) 2004.09.15.
(732) Kisokos Directory Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csákay Zoltán ügyvéd, Csákay 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; hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek
intézése; kereskedelmi adminisztrációja; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; sport és és kulturális tevékenysé-
gek, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), szövegek
kiadása (nem reklámcélú), fényképészet, könyvkiadás.

(111) 183.748 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03857 (220) 2004.09.15.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) MAGNUM 5 ÉRZÉK
(511) 30 Jégkrém; (vízzel készült) gyümölcsfagylaltok.

(111) 183.750 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03438 (220) 2004.08.11.
(732) Pilis’ 91 Kft., Piliscsév (HU)

(546)

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

(111) 183.752 (151) 2006.03.01.
(210) M 04 03019 (220) 2004.07.08.
(732) Bieke (Fujian) Shoes Co., Ltd., Fujian, Jinjiangshi (CN)
(740) Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BIEKE
(511) 25 Cipõk, sportcipõk, futballcipõk; cipõtalpak; zoknik és haris-

nyák; kalapok és sapkák; férfi, nõi, gyermek- és csecsemõruházat;
övek; fürdõruhák; kesztyûk.

(111) 183.753 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02105 (220) 2004.05.03.
(732) Skype Limited (Írország törvényei szerint mûködõ vállalat),

Dublin 15 (IE)
(300) 78/352,663 2004.01.15. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SKYPE
(511) 38 VOIP internetes hangtovábbítás, felhasználók közötti kom-

munikáció, fájlmegosztás, azonnali üzenetküldõ szolgáltatás glo-
bális számítógépes hálózaton.

(111) 183.754 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02088 (220) 2004.05.03.
(732) A.S. MARINA Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

M397

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 183.755 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02103 (220) 2004.05.03.
(732) Dolcetta Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Piskótakészítmények.

(111) 183.756 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02100 (220) 2004.05.03.
(732) DePuy, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Warsaw,

Indiana (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ENGAGE
(511) 10 Ortopédiai ízületek, nevezetesen, mesterséges csípõízüle-

tek; sebészeti készülékek ortopédiai ízületimplantátumok beülte-
tésénél történõ használatra.

(111) 183.757 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02084 (220) 2004.05.03.
(732) CORNMASTER Kft., Paks (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, csokoládétermékek, cukor, rizs, tápióka,
szágó, pótkávék; lisztek és egyéb gabonakészítmények, müzliter-
mékek, kenyér, péksütemények és cukrászati sütemények, ehetõ
bevonatok; méz, melaszszirup; élesztõ, élesztõpor; só, mustár;
ecet, szószok (a salátaöntetek kivételével); fûszerek; fagylaltok.

(111) 183.758 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02098 (220) 2004.05.03.
(732) Vectra-Line Kft., Budapest (HU)

(541) getcopy line
(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.

(111) 183.759 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02097 (220) 2004.05.03.
(732) Nemeskéri István Bendegúz, Pécs (HU)

(541) NEMESKÉRI ELEKTRONIKA
(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.

(111) 183.760 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02287 (220) 2004.05.13.
(732) Karvalics Attila, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Klubszolgáltatások, szórakoztatás, bálok szervezése, disz-
kók szolgáltatásai, karaoke szolgáltatás, online elérhetõ elektroni-
kus publikációk, online játékok szolgáltatása, rádió- és televízió-
programok készítése, rádiós szolgáltatás, showmûsorok, szabad-
idõs szolgáltatások nyújtása, szépségversenyek szervezése, ver-
senyek szervezése, éjszakai klubok, üdülõtáborok szolgáltatásai,
élõ elõadások bemutatása.

(111) 183.761 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02272 (220) 2004.05.13.
(732) CONCORDIA Szervezet- és Vezetésfejlesztési Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Meszter Nóra, Dr. Meszter Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Export-import tevékenység, üzletviteli tanácsadás humán
társadalomtudományi kutatás.
41 Tanítás, oktatás, tréningek szervezése és tartása.

(111) 183.762 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02274 (220) 2004.05.13.
(732) Europe Trade Kft., Budapest (HU)

(541) Dr. FITT
(511) 25 Cipõk.

(111) 183.763 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02276 (220) 2004.05.13.
(732) HUNGARO-GOLD-FRUCT Rt., Újfehértó (HU)

(546)
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(511) 29 Hús, hal-, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított (kon-
zervált), szárított gyümölcsök és zöldségek; gyümölcsbefõttek;
fõtt zöldségek; zselék, lekvárok; tojás; tej és egyéb tejtermékek;
étolajok és étzsírok, konzervek, savanyúságok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek friss állapotban; vetõmagok, élõ növények
és virágok; állati tápanyagok; maláta.
32 Sör, világos vagy porter sör, ásványvizek és szénsavas vi-
zek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(111) 183.764 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02281 (220) 2004.05.13.
(732) Pannonia Hotels Szállodák Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy T. Katalin, Nagy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EMKE
(511) 43 Bárszolgáltatások, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás

szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, motelek, rendezvény-
hez termek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szál-
lásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások,
székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, vendéglá-
tóipar, átmeneti szállások bérlete, étkezdék, önkiszolgáló étter-
mek.

(111) 183.765 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02282 (220) 2004.05.13.
(732) Albatrosz 21 Sport Egyesület, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 183.766 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02284 (220) 2004.05.13.
(732) Kite King Kft. 80%, Budapest (HU);

Hua Wei 20%, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.767 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02293 (220) 2004.05.13.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fogápoló szerek, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó
szájvizek, fogfények, fogporok.

5 Fogkõ-eltávolító tabletták és -készítmények.
21 Fogkefék, elektromos fogkefék; fog-, nyelv- és ínytisztítás-
hoz és fogápoláshoz használatos eszközök és cikkek; fogpiszká-
lók, nem nemesfémbõl készült fogkefe- és fogpiszkáló tartók,
fogselyem, toaletteszközök.

(111) 183.768 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02283 (220) 2004.05.13.
(732) Kite King Kft. 80%, Budapest (HU);

Hua Wei 20%, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.769 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02286 (220) 2004.05.13.
(732) ORCO Hotel Management Üzemeltetõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 183.770 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02453 (220) 2004.05.25.
(732) ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)
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(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.

(111) 183.771 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02451 (220) 2004.05.25.
(732) ORION CORPORATION, Szöul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, édes tészták, sós kekszek, ostyák,
cukrászáruk, chips, kenyér, tészták, sütemények, vajas tészták,
pudingok, gyümölcsfagylaltok, jégkrémek, cukorka, karamell,
rágógumi, csokoládéalapú italok, kávéalapú italok, kakaóalapú
italok.

(111) 183.772 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02448 (220) 2004.05.25.
(732) AMSTEL Sörgyár Részvénytársaság Magyarország,

Komárom (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TALLÉROS
(511) 32 Sörök.

(111) 183.773 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02449 (220) 2004.05.25.
(732) ORION CORPORATION, Szöul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, édes tészták, sós kekszek, ostyák,
cukrászáru, chips, kenyér, tészták, sütemények, vajas tészták, pu-
dingok, gyümölcsfagylaltok, jégkrémek, cukorka, karamell, rá-
gógumi, csokoládéalapú italok, kávéalapú italok, kakaóalapú ita-
lok.

(111) 183.774 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02443 (220) 2004.05.25.
(732) Parkolás Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 183.775 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02450 (220) 2004.05.25.
(732) ORION CORPORATION, Szöul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, édes tészták, sós kekszek, ostyák,
cukrászáru, chips, kenyér, tészták, sütemények, vajas tészták, pu-
dingok, gyümölcsfagylaltok, jégkrémek, cukorka, karamell, rá-
gógumi, csokoládéalapú italok, kávéalapú italok, kakaóalapú ita-
lok.

(111) 183.776 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02445 (220) 2004.05.25.
(732) Parkolás Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) STATUS Parkolóházak
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyek, ingatlanügyle-

tek.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 183.777 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02446 (220) 2004.05.25.
(732) The Sunrider Corporation dba Sunrider International,

Torrance, Kalifornia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SUNFIT
(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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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.

(111) 183.778 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02456 (220) 2004.05.25.
(732) Mádi és Társa Mûszaki, Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Csanak Tiborné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 42 Egyéni védõeszközök, ezen belül leesés elleni és áramütés
elleni védõeszközök megfelelõségi vizsgálata, valamint ezekrõl
szakvélemény adása.

(111) 183.779 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02592 (220) 2004.06.07.
(732) Champex-Plusz Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 1 Biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyó-
gyászati célra; hordozóanyagok talajmentes termesztéshez (me-
zõgazdaság); kerti föld; komposzt; talajkeverékek növényi szapo-
rítóanyaggal kezelve; termõföld; termõföld növényi szaporító-
anyaggal keverve; tõzeg; tõzeg növényi szaporítóanyaggal kezel-
ve; tõzegkockák kertészet számára.
31 Gomba friss; gombacsíra szaporításra; gombacsíra szaporí-
tásra, tõzeggel vagy talajjal keverve; szalmaréteg (humusztaka-
rás).

(111) 183.780 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02598 (220) 2004.06.07.
(732) InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangok, képek rögzítésére, továbbítására, másolására szol-
gáló készülékek, adathordozók, hanglemezek.

(111) 183.781 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02590 (220) 2004.06.07.
(732) DUNA BAY Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Düh Dóra, Düh Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AHOL ÉLMÉNY LESZ ÉLNI
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

37 Építkezés, javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 183.782 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02600 (220) 2004.06.07.
(732) RIVERTEX Kft., Budapest (HU); NA-VI Bt., Budapest (HU)

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

(111) 183.783 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02596 (220) 2004.06.07.
(732) Stipsicz-Bethlen Károly Ferenc, Gyomaendrõd (HU)
(740) dr. Perjési András ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 183.784 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02593 (220) 2004.06.07.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) CRIXY
(511) 29 Sült burgonya, chips, extrudálási eljárással elõállított burgo-

nyatermékek táplálkozási célokra.
30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-
tek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemény, teasütemény,
linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészítmény,
sós kekszek, pattogatott kukorica, kukoricapehely, csokoládé, ka-
kaós termékek, puffasztott gabonakészítmények táplálkozási cé-
lokra.
31 Mogyoró, magvak.

(111) 183.785 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02602 (220) 2004.06.07.
(732) Lei Ling Kft., Budapest (HU)

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

(111) 183.786 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02589 (220) 2004.06.07.
(732) DUNA BAY Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Düh Dóra, Düh Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés, javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 183.787 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02599 (220) 2004.06.07.
(732) InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) Legendák Klubja
(511) 9 Hangok, képek rögzítésére, továbbítására, másolására szol-

gáló készülékek, adathordozók, hanglemezek.
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(111) 183.788 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02750 (220) 2004.06.17.
(732) EISAI Co., Ltd., Tokió (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) INOVELON
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(111) 183.789 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02749 (220) 2004.06.17.
(732) EISAI Co., Ltd., Tokió (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DESTRIV
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(111) 183.790 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02748 (220) 2004.06.17.
(732) EISAI Co., Ltd., Tokió (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ACYLUS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(111) 183.791 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02742 (220) 2004.06.17.
(732) The Elvis Shop Ruházati Kis- és Nagykereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Völgyesi András, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) V’RUS69
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök; utazó-
táskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok
és nyeregfelszerelések.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.792 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02744 (220) 2004.07.13.
(732) Szajlai Antalné, Szentlõrinc (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok.

(111) 183.793 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02747 (220) 2004.06.17.
(732) Kovács Barnabás, Gödöllõ (HU)

(546)

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

(111) 183.794 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02736 (220) 2004.06.17.
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)

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

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, kárté-
kony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi gombákat
pusztító anyagok, gyomirtó szerek.

(111) 183.795 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02745 (220) 2004.06.17.
(732) PHARMAMEDIA Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.796 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02734 (220) 2004.06.17.
(732) BUSZESZÉlelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek: Óbudai Gyémánt ásványvízbõl készült
frissítõ víz.

(111) 183.797 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02874 (220) 2004.06.29.
(732) Lé Branda Kft., Budapest (HU)

(541) LÉ BRANDA
(511) 18 Irattáskák, iskolatáskák, levéltárcák, pénztárcák nem ne-

mesfémbõl, retikülök, táskák, útitáskák, zsákok.

(111) 183.798 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02870 (220) 2004.06.29.
(732) RTA Premium Kft., Budapest (HU)

(541) SANCHEZ CLASSIC
(511) 18 Irattáskák, iskolatáskák, levéltárcák, pénztárcák nem ne-

mesfémbõl, retikülök, táskák, útitáskák, zsákok.

(111) 183.799 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02869 (220) 2004.06.29.
(732) HNS Számítás- és Irodatechnikai Kft., Gyõr (HU)

(541) HNS
(511) 37 Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök, készülékek,

berendezések telepítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, fenn-
tartása, javítása, szervizmûködtetés, karbantartás, ezekhez kap-
csolódó tanácsadás.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezése, összekap-
csolása és tesztelése; számítás- és irodatechnikai szoftverek
üzembe helyezése, frissítése és karbantartása; adatvédelmi, adat-
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mentési szolgáltatások számítógép-hálózaton keresztül lebonyo-
lított ügyletekhez; számítás- és irodatechnikai eszközök progra-
mozása; számítógéphardver és -szoftver, irodatechnikai eszközök
területéhez kapcsolódó mûszaki projektekre vonatkozó tanulmá-
nyok készítése; irodagépek, számítógépek és számítógépszoftve-
rek bérbeadása; prezentációk, versenyek szervezéséhez eszközök
biztosítása.

(111) 183.800 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02866 (220) 2004.06.29.
(732) Tolvaly Ferenc, Budapest (HU)

(541) EL CAMINO – AZ ÚT
(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.

(111) 183.801 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02872 (220) 2004.06.29.
(732) RTA Premium Kft., Budapest (HU)

(541) SANCHEZ CASUAL
(511) 18 Irattáskák, iskolatáskák, levéltárcák, pénztárcák nem ne-

mesfémbõl, retikülök, táskák, útitáskák, zsákok.

(111) 183.802 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02873 (220) 2004.06.29.
(732) RTA Premium Kft., Budapest (HU)

(541) V-MAX
(511) 18 Irattáskák, iskolatáskák, levéltárcák, pénztárcák nem ne-

mesfémbõl, retikülök, táskák, útitáskák, zsákok.

(111) 183.803 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02882 (220) 2004.06.29.
(732) Klosterfrau AG, Chur (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SEDINAL
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 183.804 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02884 (220) 2004.06.29.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Ez nem a Te napod
(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; takarító eszközök; 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; jogi szolgáltatások.

(111) 183.805 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02879 (220) 2004.06.29.
(732) Jäger Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárhegyi Zoltán, Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 40 Hulladékkezelés és -gyûjtés.

(111) 183.806 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02886 (220) 2004.06.29.
(732) Bognár Szörp Kft., Pölöske (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok; ásványvizek; eszenciák italok elõál-
lításához; gyümölcslevek; izotópiás italok; készítmények italok
elõállításához; limonádék; porok szénsavas italokhoz; szénsavas
italok; szódavíz; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; ter-
mékek ásványvizek elõállításához; termékek szénsavas vizek elõ-
állításához; vizek (italok).

(111) 183.807 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02877 (220) 2004.06.29.
(732) Tomor Péter 40%, Szigetszentmiklós (HU);

Tomor András 60%, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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kötészeti anyagok; fényképek; papíripari termékek, anyagok mû-
vészek részére; csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem
tartoznak más osztályokba); tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.808 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02746 (220) 2004.06.17.
(732) Postmedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.809 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02885 (220) 2004.06.29.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Nem a Te napod
(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
alapanyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építkezéshez használt üveget);
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi 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.

(111) 183.810 (151) 2006.03.02.
(210) M 03 02915 (220) 2003.07.03.
(732) Bentley Motors Limited, Crewe, Cheshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CONTINENTAL FLYING SPUR
(511) 12 Földi jármûvek.

(111) 183.811 (151) 2006.03.02.
(210) M 03 00704 (220) 2003.02.20.
(732) Halmosiné Kávai Krisztina, Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 183.812 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 01319 (220) 2004.03.23.
(732) MEDCOM Információs és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU); Paulai Alex, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; orvosi
tudományos és gyógyszerinformációs kiadványok (könyvek, tu-
dományos tájékoztatók, plakátok).
35 Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák: írott közle-
mények és feljegyzések regisztrálásából, átírásából, összeállítá-
sából vagy rendszerezésébõl álló szolgáltatások.

(111) 183.813 (151) 2006.03.02.
(210) M 03 04096 (220) 2003.10.02.
(732) LA NELLA Kft., Kecskemét (HU)

(541) KrisLine
(511) 25 Kizárólag fehérnemû és hálóruházat.

(111) 183.814 (151) 2006.03.02.
(210) M 03 04523 (220) 2003.10.29.
(732) Armadale Ltd., St. Johns, Isle of Man (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi és

Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

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

(111) 183.815 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 00941 (220) 2004.03.02.
(732) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Rt.,

Pomáz (HU)
(740) dr. Harsányi Gábor, Harsányi 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.
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20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 183.816 (151) 2006.03.02.
(210) M 03 05475 (220) 2003.12.16.
(732) Vitakraft Aqua-Food Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) PEPE
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, tápanyagok állatok számára;
maláta.

(111) 183.817 (151) 2006.03.02.
(210) M 01 06387 (220) 2001.12.12.
(732) MADEIRA Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek (különösen kereske-
delmi és reklám célú vásárok szervezése, árubemutatás, reklám-
ügynökségi szolgáltatások /pl. prospektusok terjesztése/) segít-
ségnyújtás kereskedelmi, ipari vállalatok, vállalkozások kereske-
delmi, üzleti ügyeinek irányításában (különösen Portugália, Ma-
deira).
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek; különösen ingatlanforgalmazás, bérbeadás, finanszírozás,
ingatlan-értékbecslés és közvetítés (különösen Portugália, Made-
ira).
39 Szállítás, áruk csomagolása, raktározása, utazásszervezés;
különösen belföldi és külföldi utazások szervezése, bonyolítása,
utazással, áruszállítással kapcsolatban ügynökségek, turistairo-
dák által nyújtott szolgáltatások, utasszállítás, kísérés, turistairo-
dák (különösen Portugália, Madeira).
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenység; különösen oktatás, szakmai képzés, konferenciák,
kiállítások szervezése, bonyolítása, múzeumi szolgáltatások, be-
mutatók, kiállítások; könyvkiadás, ismeretterjesztõ idegenforgal-
mi kiadványok; reklámkiadványok, kereskedelmi és üzleti kiad-
ványok kiadása (különösen Portugália, Madeira).
42 Szállásügynökségek (szállodák, panziók) szállodai szolgál-
tatások, panziók, vendéglátás (élelmezés); szállásadási, szoba-
használati, étkeztetési szolgáltatások, éttermi szolgáltatások; uta-
zási ügynökségek, brókerek által turistáknak nyújtott szobafogla-
lási szolgáltatások (különösen Portugália, Madeira).

(111) 183.818 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 01313 (220) 2004.03.23.
(732) ETOL Aromaház Kft., Mezõfalva (HU)

(541) WEBCOLA
(511) 32 Kóla üdítõital.

(111) 183.819 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 00937 (220) 2004.03.02.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek, 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;
irógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.820 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 00275 (220) 2004.02.17.
(732) Pannon-Trade 2002 Kft., Budapest (HU)

(541) PANTRA
(511) 16 Eldobható papírpelenka.

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.

(111) 183.821 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 02067 (220) 2004.04.30.
(732) TITEM Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Férfiöltöny, férfizakó, férfinadrág, férfimellény.

(111) 183.822 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 00758 (220) 2004.02.20.
(732) St. Andrea Kft., Egerszalók (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) NAPBOR
(511) 33 Borok.

(111) 183.823 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 00943 (220) 2004.03.02.
(732) NOVOKER Magyarország Kft., Halásztelek (HU)
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(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; csempék, padlólapok, márvány,
tûzálló anyagok, cementlapok, kandallóburkolatok, mozaikok
építési célra, párkányok nem fémbõl.

(111) 183.824 (151) 2006.03.02.
(210) M 03 04500 (220) 2003.10.28.
(732) TECTRON Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; aprítógépek háztartási használat-
ra (elektromos); centrifugák (háztartási); dagasztógépek, gyúró-
gépek; darálók háztartási használatra (nem kézi); gyümölcsprések
(elektromos) háztartási használatra; habverõk háztartási haszná-
latra (elektromos); háztartási robotgépek (elektromos); húsdará-
lók (gépek); italok készítésére szolgáló berendezések (elektroni-
kus); keverõgépek háztartási használatra (elektromos); konyhai
gépek; mixerek; porszívók; szeletelõk (gépek).
9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; antennák; erõsítõk; magnetofonok; rádiók
jármûvekbe; rádiókészülékek; vasalók, elektromos; videomag-
nók, képmagnók.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; arcgõzölõ ké-
szülékek (szaunák); forróvíztartályok, elektromos; fõzõedények
és fõzõberendezések; fõzõedények, elektromos; fõzõlapok; fûtõ-
berendezések; fûtõelemek, fûtõtestek; fûtõkészülékek, elektro-
mos; hajsütõk; hajszárítók; háztartási hûtõkészülékek és berende-
zések; hõlégkészülékek; hûtõgépek; hûtõgépek és készülékek;
hûtõkészülékek és hûtõberendezések; hûtõszekrények; kávéfilte-
rek, elektromos; kávéfõzõgépek, elektromos; kávéfõzõk, elektro-
mos; kenyérpirítók; klímaberendezések; merülõforralók; mikro-
hullámú sütõk (fõzõkészülékek); olajsütõk (fritõzök), elektro-
mos; ostyasütõk, elektromos; pecsenyesütõ készülékek; pezsgõ-
fürdõ készülékek; radiátorok, elektromos; rostok (sütõkészülé-
kek), grillsütõk; szellõzõ (légkondicionáló) berendezések; venti-
látorok (légkondicionáló berendezések részei); ventilátorok (lég-
kondicionáló).

(111) 183.825 (151) 2006.03.02.
(210) M 04 00300 (220) 2004.01.22.
(732) KUTE Termelõ és Kereskedelmi Kft., Soltszentimre (HU)

(546)

(511) 33 Bor.

(111) 183.826 (151) 2006.03.03.
(210) M 03 04255 (220) 2003.10.10.
(732) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Mosquitox
(511) 5 Állatgyógyászati termékek.

(111) 183.827 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 00993 (220) 2004.03.04.
(732) BeautyBank Inc. (Deleware állam törvényei szerint mûködõ

válllat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
(541) MEGATINT
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;

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

(111) 183.828 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03858 (220) 2004.09.16.
(732) ARTINFO Consulting Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 183.829 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03842 (220) 2004.09.14.
(732) EURO ÓVÁR-SPED Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 183.830 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03839 (220) 2004.09.14.
(732) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 76/608749 2004.08.26. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SURETYPE
(511) 9 Számítógépes hardver és szoftver az adatbevitel területén

történõ használatra, nevezetesen billentyûzetek és szoftveradatok
közelebbrõl történõ meghatározására, illetve egyértelmûvé tételé-
re adatközpontos mobiltelefonokhoz, digitális személyi titkárok-
hoz, személyhívókhoz, számítógépekhez és elektronikus kézi
egységekhez és felszerelésekhez, amelyek adatok vezeték nélküli
vételére és/vagy továbbítására alkalmasak, valamint amelyek
hangátvitelre is képesek.
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(111) 183.831 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03838 (220) 2004.09.14.
(732) Aventis Pharmaceuticals Holdings Inc., Greenville,

Delaware (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai készítmények bõrápolásra, nevezetesen hám-
lasztó oldatok.
5 Gyógyszerészeti készítmények bõrápolásra.

(111) 183.832 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03836 (220) 2004.09.14.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna ügyvéd, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Bonbonok, cukorkaáruk, cukrászsütemények karácsonyfa
díszítésére, cukrászsütemények, csokoládé, csokoládés tej (ital),
díszek süteményekhez (ehetõ), fagylalt, jégkrém, kakaós termé-
kek, karamella (cukorkák), kekszek, liszttartalmú ételek, marci-
pán, mentabonbonok, mentacukorkák, müzli, pralinék, pudingok,
sütemények, töltött cukorkák, fondan (cukrászáru).

(111) 183.833 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03835 (220) 2004.09.14.
(732) Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych Spólka

Akcyjna, Torun (PL)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) HAPPY
(511) 3 Vatta és vattából készült termékek kozmetikai célokra, koz-

metikai folyékony samponnal átitatott higiéniai kendõk.
5 Egészségügyi kendõk, védõnadrágok, higiéniai és nõgyó-
gyászati kendõk, higiéniai papír zsebkendõk, géz kötésekhez, bo-
rogatások, kötözõanyagok, tartókötés, pelenkák inkontinenciá-
ban szenvedõknek, egészségügyi kötszerek, pólya kötözésre,
gyapjúból, valamint pamutból és gyapjúból készült termékek hi-
giéniai és gyógyászati célokra, higiéniai kendõk, higiéniai nadrá-
gok, higiéniai nadrágok inkontinenciában szenvedõknek, ragta-
paszok, öntapadós ragtapaszok, kismamabetétek, sebészeti anya-
gok, sterilitás tesztek, eldobható csomagolás(töltve) sterilizációs
célokra, menstruációs tamponok.
16 Eldobható papír zsebkendõ, toalettpapír, papírból vagy cel-
lulózból készült eldobható bébi- és gyermekpelenkák, papírtörül-
közõk, kozmetikai kendõk papírból, papírkendõk, papírzacskók,
ragasztószalagok, eldobható tekercsmagok papíripari és csoma-
golási célokra.

(111) 183.834 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03834 (220) 2004.09.14.
(732) Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych Spólka

Akcyjna, Torun (PL)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Vatta és vattából készült termékek kozmetikai célokra, koz-
metikai folyékony samponnal átitatott higiéniai kendõk.
5 Egészségügyi kendõk, védõnadrágok, higiéniai és nõgyó-
gyászati kendõk, higiéniai papír zsebkendõ, géz kötésekhez, bo-
rogatások, kötözõanyag, tartókötés, pelenkák inkontinenciában
szenvedõknek, egészségügyi kötszerek, pólya kötözésre, gyapjú-
ból, valamint pamutból és gyapjúból készült termékek higiéniai és
gyógyászati célokra, higiéniai kendõk, higiéniai nadrágok, higié-
niai nadrágok inkontinenciában szenvedõknek, ragtapaszok, ön-
tapadós ragtapaszok, kismamabetétek, sebészeti anyagok,
sterilitás tesztek, eldobható csomagolás (töltve) sterilizációs cé-
lokra, menstruációs tamponok.
16 Eldobható papír zsebkendõ, toalettpapír, papírból vagy cel-
lulózból készült eldobható bébi- és gyermekpelenkák, papírtörül-
közõk, kozmetikai kendõk papírból, papírkendõk, papírzacskók,
ragasztószalagok, eldobható tekercsmagok papíripari és csoma-
golási célokra.

(111) 183.835 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03833 (220) 2004.09.14.
(732) Zoknitex Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.836 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03741 (220) 2004.09.06.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

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

Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok, fogászati mintázóanya-
gok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készít-
mények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbi-
cidek).

(111) 183.837 (151) 2006.03.03.
(210) M 03 05317 (220) 2003.12.05.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

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

(111) 183.838 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03740 (220) 2004.09.06.
(732) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ócsai József ügyvéd, Budapest

(541) Relax
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-

fon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állo-
mások (rádiótelefon).
38 Távközlés.
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(111) 183.839 (151) 2006.03.03.
(210) M 03 04622 (220) 2003.11.04.
(732) Szögedi Múzsa Kht., Szeged (HU)

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; gyakorlati
képzés; klubszolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyo-
lítása; kulturális és nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás;
oktatási vizsgáztatás; üdülõtáborok szolgáltatásai; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; versenyek szervezése.

(111) 183.840 (151) 2006.03.03.
(210) M 03 00341 (220) 2003.01.30.
(732) Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varjas Attila ügyvéd, Varjas Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Baba Patika
(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 Egészséggel, egészség megõrzésével kapcsolatos sport- és
kulturális tevékenységek.

(111) 183.841 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03737 (220) 2004.09.06.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés, szakami képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.842 (151) 2006.03.03.
(210) M 03 05063 (220) 2003.11.28.
(732) KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER KFT.,

Budapest

(546)

(511) 9 Készülékek hang vagy kép rögzítésére, mágneses adathor-
dozók, hanglemezek; adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek; CD-ROM- (kompakt) lemezek, DVD-diskek, hajlékony le-
mezek, hangátviteli készülékek, CD-lejátszók, mágneses adat-
hordozók, optikai adathordozók, informatikai olvasóegységek,
oktatóberendezések és -felszerelések, beszélõgépek, pénztárgé-
pek, számológépek, vezeték nélküli telefonállomások, rádióké-
szülékek, telefon-adókészülékek, rádiótelefon-állomások.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,
amelyek más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari, könyvkö-
tészeti termékek, könyvek, nyomtatványok, naptárak; fényképé-
szeti cikkek; irodai eszközök a bútorok kivételével; tanítási és ok-
tatási anyagok a készülékek kivételével; nyomdabetûk; klisék.
41 Oktatás, nevelés, szórakoztatás, sport, kulturális szolgálta-
tások.
42 Jogi szolgáltatások, számítástechnikai szolgáltatások, hard-
ver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 183.843 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 00542 (220) 2004.03.10.
(732) SILVERPLAST KFT, Dunabogdány (HU)

(546)

(511) 16 Irodai cikkek (fólia tasak); iratgyûjtõk, dossziék; mûanyag
fóliák.

(111) 183.844 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03736 (220) 2004.09.06.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.845 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 00543 (220) 2004.02.09.
(732) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége,

Budapest (HU)

(541) KA-VOSZ
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(511) 35 Reklámozás; marketing; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.
36 Pénzügyi mûveletek bonyolítása; biztosítása.
37 Távközlés.
45 Szakmai és érdekvédelmi szolgáltatások.

(111) 183.846 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 01037 (220) 2004.03.08.
(732) Sweet Point Édesipari Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) MINIBON
(511) 30 Cukorkák.

(111) 183.847 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03734 (220) 2004.09.06.
(732) Balog Beáta, Szeged (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. (Menyasszonyi ruhák,
újasszonyi és menyecskeruhák).

(111) 183.848 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 01357 (220) 2004.03.25.
(732) Üzleti Tudakozó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Selyeby Judit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; hirdetési szolgáltatások; interaktív
multimédiás, interneten továbbított és közölt hirdetések, áruk és
szolgáltatások felsorolása, ezen áruk és szolgáltatások minõségi
besorolásának közlése, hírközlési – elektronikus – digitális infor-
máció gyûjtése, tárolása és visszakeresése digitálisan és interne-
ten, segítségnyújtás ipari – kereskedelmi – szolgáltatási területe-
ken jogi és természetes személyek részére funkciójukban történõ
nyilvánossággal történõ kommunikációjában, nyilatkozatok és
közlések terjesztése bármely eszköz útján, bármilyen áru, illetve
szolgáltatás tekintetében; írott, illetve nyilatkozott közlemények
és feljegyzések regisztrálása, átírása, összeállítása vagy rendsze-
rezésébõl álló szolgáltatások, valamint matematikai és/vagy sta-
tisztikai adatok felhasználása és/vagy összeállítása; szövegszer-
kesztés és számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti célú bár-
mely gazdasági terület tekintetében végzett kutatás és értékelés;
ipari – kereskedelmi – szolgáltatási területeken, jogi és természe-
tes személyek részére mûködésükben vagy tevékenységükben
történõ közvetlen, illetve közvetített segítségnyújtás bármely for-
mája.
38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektro-
nikus adatátvitel, híranyagreklám továbbítása interneten keresz-
tül.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; adatbázis
szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból
történõ kikeresése, adatbázis-hozzáférés biztosítása távközlési
hálózaton interneten keresztül; számítógép szoftvertervezése;
számítógépek programozása; internetes honlaptervezés, fejlesz-
tés, honlap- és webszolgáltatások.

(111) 183.849 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03733 (220) 2004.09.06.
(732) Borbély János, Gyõr (HU)

(541) Öcsi Cukrászda és fagyizó
(511) 30 Cukrászsütemények, fagylaltok, péksütemények, gabona-

készítmények.
43 Vendéglátás.

(111) 183.850 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03696 (220) 2004.09.02.
(732) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

(541) NEW WAVE
(511) 33 Alkoholos italok sörök kivételével.

(111) 183.851 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03695 (220) 2004.09.02.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AMOXYSOL
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények.

(111) 183.852 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03690 (220) 2004.09.02.
(732) Új-MiZo Tejtermékeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Rt., Pécs (HU)
(740) dr. Váradi Gábor ügyvéd, Váradi Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 183.853 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03689 (220) 2004.09.02.
(732) FÉDA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Puskás Áron, Budapest

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

(111) 183.854 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03687 (220) 2004.09.01.
(732) Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfõnöksége,

Budapest (HU)
(740) dr. Hidasné dr. Cziegler Mária ügyvéd, Dr. Hidasné dr. Cziegler

Mária Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Idõszaki kiadvány.
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(111) 183.855 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03616 (220) 2004.08.25.
(732) MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kávé alapú italok, csokoládé, azonnal oldodó csokolá-
déitalok, azonnal oldodó forró csokoládé, diófélékkel ízesített
csokoládéitalok, csokoládéalapú italok, mandulával ízesített cso-
koládéitalok, asztali csemegék, kakaó, cukorka, sütemények, jég-
krémek.

(111) 183.856 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03615 (220) 2004.08.25.
(732) TOBSINE ESPANA, S.L., Valencia (ES)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TOBSINE
(511) 31 Mindenféle friss gyümölcs és friss zöldség.

(111) 183.857 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03614 (220) 2004.08.25.
(732) Haas György, Somogymeggyes (HU)
(740) dr. Jánosi Imre ügyvéd, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZÜLETÉSHÁZ
(511) 16 Folyóiratok, hírlevelek, könyvecskék, füzetek, könyvek,

magazinok (idõszaki lapok), nyomtatott publikációk, újságok.
35 Online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, rek-
lámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálá-
sa.
38 Távkonferencia-szolgáltatások.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása, konferenciák szervezése
és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
oktatás, oktatási tárgyú információk, online elérhetõ elektronikus
publikációk (nem letölthetõk), szimpóziumok szervezése és lebo-
nyolítása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 183.858 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03612 (220) 2004.08.25.
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) HUNPERDAL
(511) 5 Antipszichotikus gyógyszerészeti készítmények.

(111) 183.859 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03568 (220) 2004.08.23.
(732) HAND Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.
Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 183.860 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03566 (220) 2004.08.23.
(732) BUDEJOVICKY MESTANSKY PIVOVAR a.s.,

Ceské Budejovice (CZ)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 32 Sör.

(111) 183.861 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03564 (220) 2004.08.23.
(732) NOTEBOOK. HU Kft., Budapest (HU)

(541) AVERATEC
(511) 9 Személyi számítógépek (asztali és hordozható), számító-

gép-monitorok, nyomtatók.

(111) 183.862 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03562 (220) 2004.08.23.
(732) Kräuterhaus Sanct Bernard GmbH, Bad Ditzenbach,

Németország (DE)
(740) dr. Takács Zoltán ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények.

(111) 183.863 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03293 (220) 2004.07.29.
(732) Owl International Pte Ltd, Szingapúr (SG)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótlók,
liszt és gabonaalapú készítmények, kenyerek, méz, só, szószok és
fûszerek.

(111) 183.864 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 01827 (220) 2004.04.22.
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) HERBAVARIA
(511) 30 Teák, különösen életmódteák, így reggeli (indító-), élénkí-

tõ- és napzáró teák, ideértve a gyümölcsökbõl készült teákat is.

(111) 183.865 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03291 (220) 2004.07.29.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Meramyl plus
(511) 5 Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(111) 183.866 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03289 (220) 2004.07.29.
(732) ZAO „TechnoNICOL”, Moszkva, Oroszország (RU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(591)

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

(111) 183.867 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03286 (220) 2004.07.29.
(732) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) gyümölcsös ölelés
(511) 29 Tartósított gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök

és zöldségek, befõttek, fõtt gyümölcsök és zöldségek, zöldség-
konzervek, gyümölcskonzervek, savanyúságok; zselék, lekvárok;
tojás; étkezési olajok és zsírok; tej és egyéb tejtermékek, tejszín,
túró, sajt, vaj, joghurt, kefir, s ezek ízesített változatai.
30 Kávé, kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs,
liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksüte-
mények és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek,
pudingok; méz; só; mustár; fûszerek; ecet; élesztõ, sütõ- és ke-
lesztõporok.

(111) 183.868 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03285 (220) 2004.07.29.
(732) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) FRISS ÉRINTÉS
(511) 29 Tartósított gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök

és zöldségek, befõttek, fõtt gyümölcsök és zöldségek, zöldség-
konzervek, gyümölcskonzervek, savanyúságok; zselék, lekvárok,
tojás; étkezési olajok és zsírok; tej és egyéb tejtermékek, tejszín,
túró, sajt, vaj, joghurt, kefir, s ezek ízesített változatai.
30 Kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs, liszt és
egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksütemények
és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek, pudingok;
méz; só; mustár; fûszerek; ecet; élesztõ, sütõ- és kelesztõporok.

(111) 183.870 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03284 (220) 2004.07.29.
(732) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) A jólesõ gondoskodás
(511) 29 Tartósított gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök

és zöldségek, befõttek, fõtt gyümölcsök és zöldségek, zöldség-
konzervek, gyümölcskonzervek, savanyúságok; zselék, lekvárok,
tojás; étkezési olajok és zsírok; tej és egyéb tejtermékek, tejszín,
túró, sajt, vaj, joghurt, kefir, s ezek ízesített változatai.
30 Kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs, liszt és
egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksütemények
és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek, pudingok;
méz; só; mustár; fûszerek; ecet; élesztõ, sütõ- és kelesztõporok.

(111) 183.871 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03282 (220) 2004.07.29.
(732) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) A gondoskodás élménye
(511) 29 Tartósított gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök

és zöldségek, befõttek, fõtt gyümölcsök és zöldségek, zöldség-
konzervek, gyümölcskonzervek, savanyúságok; zselék, lekvárok;
tojás; étkezési olajok és zsírok; tej és egyéb tejtermékek, tejszín,
túró, sajt, vaj, joghurt, kefír, s ezek ízesített változatai.
30 Kávé, kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs,
liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksüte-
mények és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek,
pudingok; méz; só; mustár; fûszerek; ecet; élesztõ, sütõ- és ke-
lesztõporok.

(111) 183.872 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03281 (220) 2004.07.29.
(732) FRIESLAND Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) krémes kényeztetés
(511) 29 Tartósított gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök

és zöldségek, befõttek, fõtt gyümölcsök és zöldségek, zöldség-
konzervek, gyümölcskonzervek, savanyúságok; zselék, lekvárok,
tojás; étkezési olajok és zsírok; tej és egyéb tejtermékek, tejszín,
túró, sajt, vaj, joghurt, kefir, s ezek ízesített változatai.
30 Kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs, liszt és
egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksütemények
és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek, pudingok;
méz; só; mustár; fûszerek; ecet; élesztõ, sütõ- és kelesztõporok.

(111) 183.873 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03147 (220) 2004.07.19.
(732) Agria S.A., Sofia (BG)
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(740) dr. Forczek Erika ügyvéd, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Corida
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.

(111) 183.874 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03146 (220) 2004.07.19.
(732) Patika Tükör Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boros Árpád ügyvéd, Dr. Boros Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és okta-
tási anyagok; nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.875 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03139 (220) 2004.07.19.
(732) Boehringer Ingelheim Pharma Magyarországi Kereskedelmi

Képviselet, Budapest (HU)
(740) dr. Adámi Csaba ügyvéd, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HA TORKIG VAN A TOROKFÁJÁSSAL
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ és foglenyomat ké-
szítésére szolgáló anyagok; fertõtlenítõszerek, kártevõirtók, gom-
baölõ szerek és gyomirtó szerek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, gabona- és sütõipari, cukrásza-
ti termékek; élesztõ, só, mustár, ecet, szószok, salátaöntetek;
fagylaltok; fûszerek.

(111) 183.876 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02831 (220) 2004.06.24.
(732) Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft.,

Bóly (HU)
(740) Tóth Szabolcs, Bóly

(541) Danubia
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek;
emlékmûvek.

(111) 183.877 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02830 (220) 2004.06.24.
(732) GONDOLDÓ Könyvelési Vállalkozás-szervezési

és Tanácsadó Kft., Pécs (HU)
(740) Dörnyei Gyula szabadalmi ügyvivõ, Pécs

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

(111) 183.878 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02829 (220) 2004.06.24.
(732) Li Ou Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.879 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02825 (220) 2004.06.24.
(732) Pesti Házak Ingatlanfejlesztõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Herrmann Géza ügyvéd, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanügynöki tevé-
kenység, ingatlan-bérbeadás, értékbecslési szolgáltatások.
37 Építkezések és javítások, szerelési szolgáltatások.

(111) 183.880 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02812 (220) 2004.06.24.
(732) Nguyen Ba Ngoc, Budapest (HU)

(541) ENFAY Sport Club
(511) 25 Ruházati termék.

(111) 183.881 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02694 (220) 2004.06.14.
(732) Kecskeméti Magdolna, Budapest (HU)

(541) FINITO
(511) 30 Csokoládé.

(111) 183.882 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02691 (220) 2004.06.14.
(732) STUDIO 1. Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bándi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Grafikus ábrázolások.
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(111) 183.883 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02689 (220) 2004.06.14.
(732) SOMOGYI Electronic Kft., Gyõr (HU)

(541) SAL WRC
(511) 9 Elektromos; akkumulátoredények; akkumulátorok, elektro-

mos; akkumulátorrácsok; akkumulátortartályok; akkumulátortöl-
tõk; akusztikus csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; amper-
mérõk; antennák; anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok,
kábelek); armatúrák, forgórészek (elektromosság); audiovizuális
eszközök; automatikus idõkapcsolók (az órák kivételével); azo-
nosítóhüvelyek elektromos vezetékekhez; azonosító zsinórok
elektromos vezetékekhez; barométerek; bekapcsolók, zárókap-
csolók; belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülék; berregõk, elektro-
mos; berregõk; önmûködõ áramszaggatók; betörésgátló felszere-
lések, elektomos; betörésgátló riasztókészülékek; biztosítékhuza-
lok; biztosítékok (olvadó); CD-játszók; csatlakozások, kábelsa-
ruk (villamosság); csatlakozó dobozok (villamosság); csatlako-
zók, konnektorok; csatolások, kötések (elektromos); csengõk (ri-
asztóberendezések); detektorok; diafragmák (akusztika); diktafo-
nok; dinamométerek, rugós erõmérõk; dugaszolóaljzatok, duga-
szok, elektromos csatlakozások; elektromos akkumulátorok jár-
mûvekhez; elemek, elektromos; ellenállások, elektromos; ellen-
õrzõ berendezések, elektromos; elosztódobozok (elektromosság);
elosztópultok (elektromosság); elosztótáblák (elektromosság);
erõsítõk; fejhallgatók; félvezetõk; fény- vagy mechanikai jelzõ-
készülékek; fényelemek; fénymérõk, megvilágításmérõk; fordu-
latszámlálók; forrasztókészülékek, elektromos; forrasztópákák;
frekvenciamérõk; függõónok; füldugók; füstjelzõ berendezések;
galván akkumulátorok; galvánelemek; gázellenõrzõ készülékek;
hangátviteli készülékek; hangszóródobozok; hangtechnikai be-
rendezések, hangosbemondók; hangvezetõk; hangvisszaadó ké-
szülékek; hegesztõ elektródák; higrométerek, (lég)nedvességmé-
rõk; homokórák; hõmérõk, nem gyógyászati használatra; hõmér-
sékletjelzõk; hõmérséklet-szabályozó készülékek; hullámhossz-
mérõk; huzalkapcsolók (villamosság); huzalok fémötvözetbõl
(biztosítékhuzalok); idõregisztráló készülékek; indikátorok, jel-
zõk (villamosság), indítókábelek motorokhoz; induktorok, induk-
ciós tekercsek (elektromosság); integrált áramkörök; inverterek,
áramirányítók (elektromosság); iránytûk; ívhegesztõ készülékek;
ívvágó készülékek; jelzõcsengõk; jelzõcsenõk, elektromos; jelzõ-
lámpák; jelzõsípok; kalibráló gyûrûk; kapacitásmérõk; kapcsoló-
dobozok (elektromosság); kapcsolók, elektromos; kapcsolótáb-
lák; kábelek, elektromos; kézi adóvevõk; kiegyensúlyozó készü-
lékek, kilométer számlálók jármûvekhez; koaxiális kábelek; kol-
lektorok, elektromos kommutátorok, komparátorok; komposztok
(mérõmûszerek); kondenzátorok, elektromos; konverterek, elekt-
romos; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez, kromato-
gráfok laboratóriumi használatra; lemágnesezõ készülékek mag-
netofonszalagokhoz; lemezadagolók, juke boxok (informatika);
légsûrûségmérõk; lézerek, nem gyógyászati használatra; magas-
ságmérõk manométerek, mágneses huzalok, mágneses-huzalok;
megafonok; megfigyelõ mûszerek; mennyiségjelzõk; mérlegek;
mérõberendezések, mérõmûszerek; mérõeszközök, mikrofonok;
mikroprocesszorok; modemek; mûanyag csomagolások hegesz-
tésre szolgáló készülékek, elektromos; nagyfrekvenciás készülé-
kek; navigációs eszközök; nyomásjelzõk; nyomásmérõk; optikai
letapogató egységek; optikai üvegszálak (fényvezetõ szálak); pi-
rométere; polariméterek, sarkítás mérõk; reduktorok; elektromos
relék, elektromos riasztók; savsûrûség mérõk akkumulátorokhoz;
sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; sebességmutatók;
sótartalommérõk; spektográfok; sûrûségmérõk; denziméterek;
szextánsok (szögmérõk); szélmérõk, anemométerek; szferométe-
rek (felületgörbület-mérõk); szigetelt rézhuzalok; szirénák;
szivargyújtók gépkocsiba; hanglokátorok; szonométerek, rezgõ-
nyelves frekvenciamérõk; távmérõ mûszerek, távolságmérõ tele-
méterek; telefonhallgatók; telefonhuzalok; telefonkagylók; tele-
fonkészülékek; termosztátok; termosztátok jármûvekhez; tölcsé-
rek hanfszórókhoz; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
transzformátorok; tranzisztorok; variométerek, változtatható in-
duktivitású tekercsek; vezetékcsatlakozások, elektromos; veze-
tékcsatornák, elektromos; vezetékek, elektromos; vezetõk, elekt-

romos; vezérlõpult (elektromosság); villamos kábelek; vízmérõk,
hidrométerek; voltmérõk; vonalzók (mérõeszközök); zárak, zseb-
lámpaelemek; áram-egyenirányítók (áramkör); megszakítók;
érintkezõk, elektromos; érintkezõk nemesfémbõl, elektromos;
összekötõ hüvelyk/karmantyúk; elektromos kébelekhez.
16 Brosúrák; folyóiratok; hirdetõtáblák; hírlevelek; katalógu-
sok; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; idõszaki la-
pok, magazinok, kiadványok; naptárak; menetrendek; nyomtat-
ványok; plakátok; poszterek; prospektusok; tárgymutatók, papír-
blokkok, borítékok, csomagolópapírok, karton és papír dobozok,
dossziék, egészségügyi papír, fedelek, füzetek, írómappák, író-
szerek, irodaszerek, postabélyegek, szalvéták, szivargyûrûk,
üdvözlõlapok, zsírpapír, viaszpapír.
35 Hirdetések készítése, hirdetési hely biztosítása, kereskedel-
mi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; közönség-
szolgálat; reklámanyag-kölcsönzés, terjesztés, publikálás; rek-
lámanyag-aktualizálás; reklámidõbérlet távközlési médiumban;
rádiós reklámozás; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; számítógé-
pes nyilvántartások gondozása; szövegfeldolgozás; árubemuta-
tás; áruminták terjesztése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; tele-
víziós reklámozás.

(111) 183.884 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02686 (220) 2004.06.14.
(732) IrodaShop Kft., Budapest (HU)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(541) IrodaExpress
(511) 1 Fénymásoló papír, fotometriai papír, fotópapír, lencsék el-

homályosodása elleni termékek, ragasztók plakátokhoz, ragasztó-
szerek, szövet fénymásoláshoz.
9 Diktafonok, egér, egéralátét, elektronikus határidõnaplók,
elektronikus zsebfordító-gépek, elemek, faxberendezések, fej-
hallgatók, fénymásoló gépek, hajlékony floppylemezek, hordoz-
ható telefonok, kompaktlemezek, lemezadagolók (informatikai),
lemezmeghajtók, mágneses adathordozók, modemek, monitorok
(hardwer), monitorok (számítógépprogramok), nagyítók, lupék,
notebookok, nyomtatók számítógéphez, olvasóegységek (infor-
matikai), operációs rendszerek, pénztárgépek, pénzszámláló, osz-
tályozógépek, processzorok, scannerek, számítógép-billentyûze-
tek, számítógép-memóriák, számítógépprogramok (letölthetõ),
számítógépek, számítógép-perifériák, számítógépprogramok
(rögzített), számológépek, személyhívók, szoftverek, szünetmen-
tes áramforrások, telefon-üzenetrögzítõk, telefonkészülékek, ve-
títõgépek, vetítõvásznak, videokamerák, videokazetták, videote-
lefonok, vonalkód leolvasók.
16 Bélyegzõk, bélyegzõk (pecsétek), bélyegzõpárnák, bélyeg-
zõtartók, blokkok (papír), borítékok, ceruzabelek, ceruzahegyezõ
(gép), ceruzahegyezõ, ceruzák, címbélyegzõk, csekkfüzettartók,
csomagolópapír, derékszögû vonalzók, dobozok kartonból v. pa-
pírból, dossziék, ecsetek, egészségügyi papír, fatartalmú papír,
fedelek, kötések, borítók, tintatartályok, festékezõszalagok, festé-
kezõvászon iratmásoló géphez, festékezõvászon másológéphez,
festékkeverõ csészék, festékkészletek, festékpárnák, festékszala-
gok számítógép-nyomtatóhoz, festõpatronok, laminálók, föld-
gömbök, földrajzi térképek, füzetek, görbe vonalzók, hordozható
nyomdakészlet (irodai cikkek), indigópapír, iratgyûjtõ dossziék,
iratkapcsok, gemkapcsok, iratkapcsok, iratfûzõk, irattartók, iro-
dai felszerelések (bútorok kivételével), irodai gumiszalagok, iro-
dai kapcsok, irodai lyukasztógépek, íróeszközök, írókészletek,
írókészletek (papíráruk), írómappák, írószerek, írótollak, itatós-
papírok, ívek (papíráru), javítófolyadék (irodai), karton, kávészû-
rõk papírból, könyvjelzõk, levegõpárásító (irodai cikkek), levél-
kosarak, levélpapír, levélzáró pecsétostyák, lyukasztók (irodai),
másológépek, másolópapír, naptárak, noteszok, nyomtatványok,
palackalátét (papír), palackokhoz csomagolóanyagok, papír, pa-
píráruk, papírszalagok, papírtartó dobozok, papírtépõk, papírtö-
rülközõk, papírvágó kések, papír zsebkendõk, pauszpapír, pecsét-
viasz, pergamenpapír, radírgumik, ragasztószalagok (irodai),
rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajztáblák, rajztömbök, rajzsze-
gek, szalvéták papírból, szemeteszsákok (papír v. mûanyag),
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szénceruzák, táblamutató eszközök, tányéralátétek, tintatartók,
tinták, toll és ceruzatartók, tollak (irodai cikkek), tolltartók, töltõ-
ceruzák, töltõtollak, törlésre szolgáló termékek, tuskihúzók, tu-
sok, tûzõgépek, T-vonalzók, vonalzók rajzoláshoz, zacskók cso-
magolásra (papír v. mûanyag), zsírpapír, viaszpapír, öntapadó
címkék.
20 Fogasok, folyóirattartók, fonott kosarak, iratgyûjtõ polcok,
íróasztalok, irodabútorok, írógépasztalok, írópolcok, kartotéktar-
tók, kartotékszekrények, képkeretek, könyvespolcok, névtáblák
nem fémbõl, rajzasztalok, számítógéptartó kocsik, székek, tároló-
polcok, virágtartók.
30 Aprósütemények, bonbonok, chips, cukorkaáruk, jeges tea,
kekszek, piskóták, pralinék, tea.
39 Gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbszállítására); levélben
megrendelt áru szállítása; raktározás, tárolás; szállítási szolgálta-
tások; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás.

(111) 183.885 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02684 (220) 2004.06.14.
(732) Kürtös Miklós, Vác (HU)
(740) dr. Gruber Attila ügyvéd, Vác

(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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez, regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, tûzol-
tó készülékek.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 183.886 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02683 (220) 2004.06.14.
(732) EURO MILLENNIUM Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Ékszerek, bizsuk; gyûrûk, karkötõk, nyakláncok, fülbeva-
lók, medálok; féldrágakövek; aranytárgyak utánzatai, gyöngyök
szintetikus anyagból.

(111) 183.887 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02682 (220) 2004.06.14.
(732) EURO MILLENNIUM Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Ékszerek, bizsuk; gyûrûk, karkötõk, nyakláncok, fülbeva-
lók, medálok; féldrágakövek; aranytárgyak utánzatai, gyöngyök
szintetikus anyagból.
25 Ruházati cikkek; felsõ ruházat, nõi ruhák, övek, táncruhák.

(111) 183.888 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02680 (220) 2004.06.14.
(732) La Paloma Bt., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek,
autóillatosító szerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; illatosított papírok.

(111) 183.889 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02540 (220) 2004.06.02.
(732) SOS Gyermekfalu MAgyarországi Egyesülete,

Budapest (HU)
(740) dr. Kazai Viktor ügyvéd, Kazai Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

(546)

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

(111) 183.890 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02536 (220) 2004.06.02.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)
(546)

(511) 29 Hús és húskészítmények.
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(111) 183.891 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02534 (220) 2004.06.02.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(541) PICK Sütnivaló Finomságok
(511) 29 Hús és húskészítmények.

(111) 183.892 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02533 (220) 2004.06.02.
(732) KABA-ELZETT Biztonságtechnikai Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Fehérvári József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 6 Ablakkilincsek, ablakszerelvények, ablakvasalások fém-
bõl; ajtókilincsek, ajtókopogtatók, ajtóvasalások fémbõl; épület-
és bútorszerelvények; karmantyúk, hüvelyek, kerékbilincsek; la-
katok, zárak egyéb vasáruk és fémtömegcikkek.

(111) 183.893 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02386 (220) 2004.05.20.
(732) Budapesti Értéktõzsde Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyi Tünde ügyvéd, Budapest

(541) BUMIX
(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, tanítási és oktatási anyagok, csomago-
lásra szolgáló mûanyagok, nyomdabetûk, klisék.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.

(111) 183.894 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02384 (220) 2004.05.20.
(732) Allianz Aktiengesellschaft, München (DE)
(740) Bedõné dr. Szabó Tünde, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(111) 183.895 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 03224 (220) 2004.07.22.
(732) Csapó Gábor, Pécs (HU)

(546)

(511) 42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; orvosi; higi-
éniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezõgazdasá-
gi szolgáltatások; jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kuta-

tás; számítógépek programozása; egyéb szolgáltatások, amelyek
nem sorolhatók más osztályokba.

(111) 183.896 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02108 (220) 2004.05.04.
(732) STARFISH MÉDIA Kft., Budapest (HU)

(541) PÁLYÁZAT VADÁSZ
(511) 41 Lapkiadás; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóira-

tok online kiadása; pályaválasztási tanácsadás.

(111) 183.897 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02110 (220) 2004.05.04.
(732) Pásztorné Csányi Erzsébet, Tura (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ARANYSZALAGOS
(511) 30 Péksütemények és cukrászsütemények, különösen lángos,

burgonyafánk, tepertõs pogácsa, sajtos pogácsa.

(111) 183.899 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02114 (220) 2004.05.04.
(732) Hungary Unite Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 18 Utazótáskák és bõröndök.

(111) 183.900 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02115 (220) 2004.05.04.
(732) OrigoApro.hu Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai, Budapest

(541) ORIGÓAPRÓ
(511) 35 Hirdetési szolgáltatás, hirdetési oldalak készítése, számító-

gépes nyilvántartások kezelése, online hirdetõi tevékenység.

(111) 183.901 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02116 (220) 2004.05.04.
(732) OrigoApro.hu Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ORIGÓAUTÓ
(511) 35 Hirdetési szolgáltatás, hirdetési oldalak készítése, számító-

gépes nyilvántartások kezelése, online hirdetõi tevékenység.

(111) 183.902 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02117 (220) 2004.05.04.
(732) OrigoApro.hu Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai, Budapest

(541) ORIGÓÁLLÁS
(511) 35 Hirdetés szolgáltatás, hirdetési oldalak készítése, számító-

gépes nyilvántartások kezelése, online hirdetõi tevékenység, ál-
lásközvetítõ irodák.

(111) 183.903 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02121 (220) 2004.05.04.
(732) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)
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(546)

(511) 3 Tisztítószerek.
5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(111) 183.904 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02124 (220) 2004.05.04.
(732) Hungarovin Borgazdasági és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(554)

(511) 33 Pezsgõk.

(111) 183.905 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02125 (220) 2004.05.04.
(732) TSUNE SEIKI CO., LTD., Nei-gun, Toyama-ken (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TSUNE
(511) 7 Fémmegmunkáló gépek, úgy mint körfûrészgépek; szalag-

fûrészgépek; gépi fémfûrészek; lemezollók; esztergapadok; ma-
rógépek; fúrógépek; ilyen fémmegmunkáló gépek részei, beleért-
ve körfûrész lapok; szalagfûrész lapok; lapok gépi fémfûrészek-
hez; egypontos vágószerszámok; marók; vas-karbid vágóeszkö-
zök; nem koptató vas-karbid eszközök; vas-karbid hegyek; gyé-
mántvágó eszközök; fûrészlap-igazító gépek, úgy mint fûrészlap-
élezõ gépek; fûrészlapcsiszoló gépek; kenõberendezések fém-
megmunkáláshoz, olajszivattyúk; munkaállvány-kezelõ gépek,
úgy mint önmozgó daruk; híddaruk; szállítóberendezések.

(111) 183.906 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02127 (220) 2004.05.04.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; mosószerek; fehérítõkészítmények, tisztítóké-
szítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni szerek,
kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszíro-
zásra szolgáló készítmények; dezodorok és izzadsággátlók; fejbõr
és hajápoló készítmények; samponok és kondicionálószerek; haj-
színezõk; hajformázó készítmények; fogpaszta; szájvíz; száj- és
fogápoló készítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó to-
alettkészítmények; fürdõ- és zuhanyozókészítmények; bõrápoló
szerek; bõrápoló olajok, krémek és oldatok; borotválkozókészít-
mények; borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni készítmé-
nyek; szõrtelenítõ készítmények; barnító és naptól védõ készítmé-
nyek; kozmetikumok; smink és sminkeltávolító készítmények;
vazelinek, ajakápoló készítmények; hintõpor; vatta, vattarudacs-
kák; kozmetikai lapocskák, törlõk és kendõk; elõnedvesített vagy
impregnált tisztítólapkák, törlõk vagy kendõk, szépségmaszkok
és arcpakolások.

(111) 183.907 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02294 (220) 2004.05.14.
(732) Dudás Péter, Budapest (HU); Gaty Viktória, Budapest (HU);

Kovács Ferenc, Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek (motorok).
25 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenység.

(111) 183.908 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02298 (220) 2004.05.14.
(732) STANDARD NUTRICIA S.R.L., Bukarest (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) RONTZY
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-

nyek és cukrászsütemények, különösen koktélkrékerek, miniro-
pik, sóspálcikák, sósperecek, sósrudak.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; termékek elosz-
tása.

(111) 183.909 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02299 (220) 2004.05.14.
(732) STANDARD NUTRICIA S.R.L., Bukarest (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) BAZZACONI
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-

nyek és cukrászsütemények, különösen koktélkrékerek, miniro-
pik, sóspálcikák, sósperecek, sósrudak.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, élelmiszerek kiskereskedelme.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; termékek elosz-
tása.
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(111) 183.910 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02300 (220) 2004.05.14.
(732) HDF Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Kenyerek, szeletelt csomagolt kenyerek, magos kenyerek,
péksütemények, dúsított tésztából készült termékek, omlós tész-
tából készült termékek, leveles tésztából készült termékek, cso-
magolt termékek morzsák.

(111) 183.911 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02897 (220) 2004.07.01.
(732) Péterváry Tiborné, Budaörs (HU)
(740) dr. Kurucz György ügyvéd, Budapest

(541) STATUSQUO ANTE
(511) 41 Nevelés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

(111) 183.912 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02774 (220) 2004.06.21.
(732) Békés Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok, könyvek, képeslapok, fényképek.

(111) 183.913 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02903 (220) 2004.07.01.
(732) Renessen LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Bannockburn, Illinois állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági vetõmagvak; állateledelek és állati táplálék-
kiegészítõk; szemes termények feldolgozás céljára.
44 Állatok etetésével kapcsolatos tanácsadás.

(111) 183.914 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02482 (220) 2004.05.27.
(732) MOVINGBRAIN Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Torma Beatrix ügyvéd, Budapest

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

nisztráció, irodai munkák; hirdetési oldalak készítése, informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus desktop kiadói tevékenység, elekt-
ronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

(111) 183.915 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02489 (220) 2004.05.27.
(732) Cargill, Incorporated (Delaware államban bejegyzett cég),

Wayzata, Minnesota (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LEANPRO
(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).
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.

(111) 183.916 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02776 (220) 2004.06.21.
(732) BMS Wellness Kft., Budapest (HU)

(541) DEPILUX
(511) 3 Kozmetikai cikkek.

(111) 183.917 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02771 (220) 2004.06.21.
(732) XIND ALI Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) BEST-MART
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 183.918 (151) 2006.03.03.
(210) M 04 02645 (220) 2004.06.09.
(732) Time Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest

(541) TIME FOR KIDS
(511) 16 Általános témájú gyermekfolyóiratok, általános témájú,

szépirodalmi lexikon jellegû útmutatók; munkafüzetek és naplók,
oktatókártyák, matricák, üres oklevél nyomtatványok, különféle
témájú szépirodalmi könyvek és egyéb prózairodalom, térképek
és felcsiptethetõ lapokkal használható táblák oktatáshoz, vala-
mint kézikönyvek, úgy mint szótárak és enciklopédiák.
41 Interaktív online információs szolgáltatás, elsõsorban glo-
bális számítógép-hálózaton keresztül elérhetõ gyermekfolyóirat
segítségével.

(111) 183.920 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02301 (220) 2004.05.14.
(732) J.O.B.-FEED Kft., Budapest (HU)
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(740) dr. Vesztergom Imre ügyvéd, Gyõr
(541) ECOLAC
(511) 31 Mezõgazdasáfi, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

melyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümöl-
csök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanya-
gok állatok számára; maláta.

(111) 183.921 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02302 (220) 2004.05.14.
(732) Finn Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) FINNKER TAXITAL SZOLGÁLAT
(511) 32 Sörök, ásványvizek , gyümölcslevek, alkoholmentes italok.

33 Szeszes italok, égetett szeszek, borok, párlatok.
34 Dohányáruk.
39 Szállítás.

(111) 183.922 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02304 (220) 2004.05.14.
(732) OLIMPIA Kerékpárgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(546)

(511) 12 Autóba szerelhetõ biztonsági gyermekülés.

(111) 183.923 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02308 (220) 2004.05.14.
(732) dr. Hoványi Katalin, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) EEE-STEVIA
(511) 5 Diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; tápanyag-adalékok gyógyászati haszná-
latra; gyógycukor; gyógyteák; bõrápoló gyógyszerkészítmények.
30 Édesítõszerek, természetes; ételízesítõ (fûszer).
31 Növények, magvak (vetõmagvak); palánták.

(111) 183.924 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02309 (220) 2004.05.14.
(732) dr. Hoványi Katalin, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) EEE-SZTÍVIA
(511) 5 Diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; tápanyag-adalékok gyógyászati haszná-
latra; gyógycukor; gyógyteák; bõrápoló gyógyszerkészítmények.
30 Édesítõszerek, természetes; ételízesítõ (fûszer).
31 Növények; magvak (vetõmagvak); palánták.

(111) 183.925 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02311 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VAXIT
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.

(111) 183.926 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02313 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(541) VIRKUM
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.

(111) 183.927 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02314 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CENTIN
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.

(111) 183.928 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02315 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DUACTIN
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.

(111) 183.929 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02316 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GLORIAL
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.

(111) 183.930 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02317 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LENDIN
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.
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(111) 183.931 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02318 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MENARIT
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolás.

(111) 183.932 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02644 (220) 2004.06.09.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing

és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RAMILIFE
(511) 5 Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(111) 183.934 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02328 (220) 2004.05.17.
(732) Kaposi Gábor, Budapest (HU)

(541) BÛVÖSPAD
(511) 28 Játékok, játékszerek.

(111) 183.935 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02320 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) REMAX
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
44 Orvosi, állatorvosi és egészségügyi szolgáltatások; higiéni-
ai és szépségápolás.

(111) 183.936 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02322 (220) 2004.05.14.
(732) Zsitva Tibor, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, és kutatói tevé-
kenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások.

(111) 183.937 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02462 (220) 2004.05.26.
(732) Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szénássy Mónika, Szabó, Kõvári, Tercsák és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Business Class: Az üzleti kiválóságok páholya
(511) 16 Folyóiratok; formanyomtatványok, ûrlapok; iratgyûjtõk,

dossziék; kártyák; könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok,
revük (idõszaki lapok); naptárak; nyomtatott publikációk; note-

szok; plakátok, falragaszok, poszterek, prospektusok; brosúrák,
vékony fûzött könyvek; dossziék; fedelek, kötések, borítók.
41 Bálok szervezése; elektronikus könyvek és folyóiratok onli-
ne kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolí-
tása; fogadások tervezése; konferenciák, kongresszusok, szimpó-
ziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése.

(111) 183.938 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02463 (220) 2004.05.26.
(732) Videobank Pannonia 21 Kft. (Komáromy-Poros László),

Budakeszi (HU)

(541) MYLADY-D
(511) 3 Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek,

fogkrémek.

(111) 183.939 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02466 (220) 2004.05.26.
(732) „3” Ász Kft., Farmos (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; gyermek-, nõi, férfizok-
nik, gyermek-, nõi harisnya, harisnyanadrágok; gyermek-, nõi,
férfipólók, gyermek-, nõi, férfi szabadidõruhák, gyermek-, nõi,
férfi fehérnemûk, gyermek-, nõi, férfisapka, sál, gyermek-, nõi,
férfikonfekció, gyermek-, nõi, férfi- ing, gyermek-, nõi, férfi
síruhák, mezek, sportszárak, sportcipõk.

(111) 183.940 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02468 (220) 2004.05.26.
(732) DePuy, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Warsaw,

Indiana (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ATN
(511) 10 Ortopédiai szögek és csavarok.

(111) 183.941 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02469 (220) 2004.05.26.
(732) Speed-Ex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JINMA
(511) 12 Traktorok.

(111) 183.942 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02622 (220) 2004.06.08.
(732) Cargill Palm Products Sdn. Bhd. (Malajziai cég),

Kuala Lumpur (MY)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SOCFAT
(511) 29 Pálmamagolajok élelemzésre; pálmaolaj élelmezésre; fo-

lyékony fõzõolajok; vajolajpótlók, kakaóvajpótlók; fõzõolajok;
étkezési olajok élelmiszerek fõzéséhez; étkezési olajok fõzõedé-
nyek beolajozásához ecsettel; étkezési olajok fõzõedények beola-
jozásához bepermetezéssel; étkezési olajok és zsírok.

(111) 183.943 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02625 (220) 2004.06.08.
(732) FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Bt., Szeged (HU)
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(546)

(511) 3 Kozmetikai készítmények.

(111) 183.944 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02329 (220) 2004.05.17.
(732) Kaposi Gábor, Budapest (HU)

(541) Beszédes könyvek
(511) 16 Nyomdaipari termék.

(111) 183.945 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02140 (220) 2004.05.05.
(732) REBOLL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hatházi Éva ügyvéd, Dr. Hatházi Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 183.946 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02141 (220) 2004.05.05.
(732) REBOLL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hatházi Éva ügyvéd, Dr. Hatházi Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 183.947 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02130 (220) 2004.05.05.
(732) Okosház XXI. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(541) OKOSHÁZ
(511) 37 Épületautomatizálási rendszerek üzembe helyezése, kar-

bantartása, javítása; vezérlési rendszerek kiépítése: telefonnal,
PC-vel, érintõképernyõvel, vezérlõegységekkel vagy távirányító-
val való vezérlés megvalósítása; elektromos berendezések felsze-
relése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; gé-
pek üzembe helyezése, karbantartása, javítása; fûtõberendezések
felszerelése és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelé-
se és javítása; épületek hûtés/fûtési rendszerének megtervezése,
tanácsadás, értékesítés, felszerelés, karbantartás, javítás; lopás el-
leni riasztórendszerek értékesítése, felszerelése és javítása; tûzri-
asztók, riasztórendszerek értékesítése, felszerelése és javítása;
biztonságtechnikai rendszerek üzembe helyezése és javítása; vi-
deomegfigyelõ rendszerek üzembe helyezése és javítása; öntözõ-
berendezések értékesítése, üzembe helyezése és javítása; öntö-
zésvezérlési rendszerek értékesítése, üzembe helyezése és javítá-
sa; jégolvasztó berendezések üzembe helyezése, karbantartása és
javítása; világítási, fényerõ-szabályozási rendszerek üzembe he-
lyezése és javítása; fali áramkörök üzembe helyezése és javítása;
légtechnikai eszközök vezérlésének kiépítése, karbantartása, ja-
vítása; háztartási gépek vezérlési rendszerének üzembe helyezése
és javítása; szórakoztató elektronikai eszközök (pl. házimozi, AV
szolgáltatások) rendszerének tervezése, értékesítése, kiépítése,
karbantartása, javítása; számítástechnikai automatizálási rend-
szerek üzembe helyezése, karbantartása; kaputelefon- és telefon-
rendszerek üzembe helyezése és javítása; redõnyök, napellenzõk
vezérlési rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
garázsajtók, bejárati ajtók, kapuk vezérlésének telepítése, karban-
tartása, javítása; uszodák, szaunák vezérlõrendszerének üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; szökõkutak, akváriumok ve-
zérlõrendszerének üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

(111) 183.948 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02777 (220) 2004.06.21.
(732) Bélai György, Szentendre (HU)
(740) dr. Halász Gábor ügyvéd, 26. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Artchivum
(511) 16 Könyv és mûvészeti termékek, kiadványok.

(111) 183.949 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02767 (220) 2004.06.21.
(732) Losonczi Anikó, Nyíregyháza (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.

(111) 183.950 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02488 (220) 2004.05.27.
(732) Cargill, Incorporated (Delaware államban bejegyzett cég),

Wayzata, Minnesota (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BASEPRO
(511) 5 Gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészség-

ügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyó-
gyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fog-
tömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek;
kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények;
gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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.

(111) 183.951 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02471 (220) 2004.05.27.
(732) Cigibox Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Kövér József 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.
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 183.952 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02334 (220) 2004.05.17.
(732) PEARLMAGIC Egyéni Cég, Zalakaros (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök, különösen apró díszítõtárgyak gyöngybõl, bizsuk, dísztûk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok, különösen
gyöngyszövés és gyöngyhímzés.

(111) 183.953 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02131 (220) 2004.05.05.
(732) RADIO GROUP Kft., Budakeszi (HU)
(541) IKVA RADIO
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.954 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02494 (220) 2004.05.27.
(732) Holsten-Brauerei AG, Hamburg (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök, alacsony alkoholtartalmú, könnyû és alkoholmentes
sörök, üdítõitalok sörrel keverve.

(111) 183.955 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02491 (220) 2004.05.27.
(732) Merz Pharma GmbH & Co., KGaA, Frankfurt am Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JUVIGEL
(511) 3 Test- és szépségápoló készítmények az esztétikai bõrgyó-

gyászatban történõ használatra, nevezetesen befecskendezhetõ
gélkészítmények.
5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen befecskendez-
hetõ gyógyszer az esztétikai sebészetben, valamint gyógyszeré-
szeti termékek a bõrgyógyászatban történõ használatra.

(111) 183.956 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02143 (220) 2004.05.05.
(732) REBOLL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hatházi Éva ügyvéd, Dr. Hatházi Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 183.959 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02490 (220) 2004.05.27.
(732) Cargill, Incorporated (Delaware államban bejegyzett cég),

Wayzata, Minnesota (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OPTIPRO
(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.

(111) 183.966 (151) 2006.03.06.
(210) M 04 02772 (220) 2004.06.21.
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH,

Frankfurt am Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 183.981 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02192 (220) 2004.05.10.
(732) Roxer 2.0 Reklám és Kommunikációs Ügynökség Kft.,

Budaörs (HU)
(740) dr. Erdõs Anett ügyvéd, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 183.982 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02495 (220) 2004.05.27.
(732) Visa International Service Association (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Foster City,
California állam (US)

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

(541) VISA DIRECT EXCHANGE
(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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek; számítógéphardver, számítógépszoftver adatbá-
zis-kezeléshez, kockázatkezeléshez, szövegszerkesztéshez táblá-
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zatkezelésre történõ alkalmazásra és a hangos, szöveges és ceru-
zás adatbevitel megkönnyítésére; számítógép-operációs rendsze-
rek, számítógép-segédprogramok; számítógép-perifériák; elérési
útvonalválasztó eszközök; hálózatirányító programok; számító-
gépprogramok file-ok, dokumentumok, elektronikus üzenetek
kezeléséhez, megtekintéséhez és szerkesztéséhez és saját hálóza-
ti, valamint globális számítógépes hálózati kommunikációhoz;
prezentációs grafikai programok, elektronikus hozzáférést bizto-
sító eszközök, valamint felhasználói kézikönyvek, amelyek a fent
említett termékekkel együtt kerülnek értékesítésre.
36 Biztosítás; pénzügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek;
pénzügyi szolgáltatások, így banki szolgáltatások, kifizetésekkel
kapcsolatos szolgáltatások, jóváírás, terhelés, költségek felszámí-
tása, készpénzkifizetések, értékõrzés, csekkek ellenõrzése, csek-
kek készpénzre váltása, letétekhez való hozzáférés és pénzkiadó
automaták szolgáltatásai, eladóhelyek és tranzakciós helyek szol-
gáltatásai; pénzkifizetésekre történõ meghatalmazással és pénzki-
fizetések lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; utasbizto-
sítással kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi nyilvántartások ve-
zetése; pénzalapok elektronikus átutalása és valutaváltás; ügyle-
tek hitelesítése és igazolása; pénzügyi információk terjesztése
globális számítógépes hálózaton keresztül.

(111) 183.983 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02769 (220) 2004.06.21.
(732) Losonczi Anikó, Nyíregyháza (HU)

(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.
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.

(111) 183.984 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02635 (220) 2004.06.09.
(732) Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros

Önkormányzata, 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.
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.

(111) 183.985 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02768 (220) 2004.06.21.
(732) Losonczi Károly, Nyíregyháza (HU)
(740) Losonczi Anikó, Nyíregyháza
(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.

(111) 183.988 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02341 (220) 2004.05.17.
(732) Carrier Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(546)

(511) 11 Légkondicionálók és kályhák, illetve kazánok; ezek részei
és tartozékai, melyek ebbe az áruosztályba tartoznak.

(111) 183.989 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02493 (220) 2004.05.27.
(732) Holsten-Brauerei AG, Hamburg (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök, alacsony alkoholtartalmú, könnyû és alkoholmentes
sörök, üdítõitalok sörrel keverve.
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(111) 183.990 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02394 (220) 2004.05.20.
(732) Drink Me Kft., Újfehértó (HU)

(546)

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

(111) 183.991 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02395 (220) 2004.05.20.
(732) Drink Me Kft., Újfehértó (HU)

(546)

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

(111) 183.992 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02397 (220) 2004.05.20.
(732) Drink Me Kft., Újfehértó (HU)

(546)

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

(111) 183.993 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02399 (220) 2004.05.20.
(732) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi

és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) SERTLI
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, különösen sertéshúskészít-

mények; húskivonatok; zsírok.

(111) 183.994 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02541 (220) 2004.06.02.
(732) SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete, Budapest (HU)
(740) dr. Kazai Viktor ügyvéd, Kazai Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

(541) SOS-Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 183.995 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02542 (220) 2004.06.02.
(732) ORAL S&D Egészségügyi Szolgáltató Kft., Szentes (HU)
(740) dr. Lévay Zsolt ügyvéd, Lévay Zsolt Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) ORTOPLANT
(511) 44 Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re, mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 183.997 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02393 (220) 2004.05.20.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hús és húskészítmények.

(111) 183.998 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02530 (220) 2004.06.02.
(732) Magyar Tejgazdasági Kisérleti Intézet Kft.,

Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Matuszka István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek.
29 Tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok, zsírok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, tápanyagok állatok
számára.
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(111) 183.999 (151) 2006.03.07.
(210) M 04 02543 (220) 2004.06.02.
(732) MEDITOP Kft., Pilisborosjenõ (HU)
(740) dr. Pécsváradi János ügyvéd, Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) 365+
(511) 5 Gyógyszerek (humán); gyógyszerészeti készítmények; táp-

anyagadalékok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények;
gyógyhatású adalékanyagok.

A rovat 400 db közlést tartalmaz.

A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 177.242, 177.989,
182.444–182.446, 182.682, 183.120, 183.412, 183.533, 183.534,
183.536, 183.538–183.545, 183.566, 183.568, 183.569, 183.571–
183.573, 183.575–183.580, 183.582–183.584, 183.586–183.594,
183.596, 183.598–183.600, 183.603–183.638, 183.643–183.652,
183.657–183.660, 183.662–183.664, 183.666–183.671, 183.673–
183.684, 183.686–183.721, 183.723–183.748, 183.750, 183.752–
183.868, 183.870–183.897, 183.899–183.918, 183.920–183.932,
183.934–183.956, 183.959, 183.966, 183.981–183.985, 183.988–
183.995, 183.997–183.999
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