
(210) M 05 01912 (220) 2005.06.01.
(731) Paroczy Tibor, Pécs (HU); Györfi Bernadett, Kaposvár (HU);

Bándi Norbert, Kaposvár (HU)
(740) Soltész László, Balatonlelle

(541) DR NAPLÓ
(511) 9 Adathordozón rögzített számítógépprogramok és egyéb

szoftverek, SMS-berendezések, GSM központok.
38 Számítógépes adatátviteli szolgáltatások iskolák és tanin-
tézményekbõl mobil-, vezetékestelefon- és internethálózatra; szá-
mítógépes adatátviteli szolgáltatások GSM, SMS-MMS formá-
ban, mobil-, vezetékestelefon- és internethálózatra iskolákból és
tanintézményekbõl.
42 Számítógépes szoftverek fejlesztése; számítógépes jogi
szolgáltatások.

(210) M 05 01929 (220) 2005.06.03.
(731) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft., Jánossomorja (HU)

(554)

(511) 5 Vitaminkészítmények, emésztést elõsegítõ szerek, ásványi
élelmiszer-kiegészítõk gyógyhatású adalékanyagok, gyógyita-
lok, gyógynövények, pasztillák, szõlõcukor étvágycsökkentõ sze-
rek.
32 Eszenciák italok elõállításához, készítmények italok elõállí-
tásához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italok-
hoz, alkoholmentes italok, gyümölcskivonatok, izotóniás italok,
alkoholszegény italok, ásványvizek, szódavizek, szörpök italok-
hoz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kis- és nagykereskede-
lem, áruminták terjesztése reklámanyagok készítése és terjeszté-
se, árubemutatás.

(210) M 04 02883 (220) 2004.06.29.
(731) SMENTOR Csoport Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

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

(546)

(511) 42 Jogi szolgáltatások, tudományos és ipari kutatás, számítógé-
pek programozása, pályázatírás és pályázati tanácsadás.

(210) M 04 02992 (220) 2004.07.07.
(731) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SPORT2
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, televíziós programok összeállítása, televíziós
mûsor és csatorna sugárzása.

(210) M 04 04833 (220) 2004.12.02.
(731) Szole-Meat Húsipari Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 29 Kolbász.

(210) M 04 04930 (220) 2004.12.09.
(731) ARES Magyarország Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Solymár (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) ARADE
(511) 1 Algák (trágyák); foszfátok; gabonaüszög elleni vegyi ter-

mékek; hormonok gyümölcsök érésének elõsegítésére; humuszos
fejtrágya; karbonil növényvédelmi használatra; kálium; kertésze-
ti vegyi termékek a gombaölõ, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölõ
szerek kivételével; lombtalanítók; mezõgazdasági vegyi termé-
kek kivéve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ sze-
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reket; mûtrágyák; mûtrágyázó készítmények; nátriumsók (vegyi
termékek); növények növekedését szabályozó készítmények;
nyomelem-készítmények növények részére; peronoszpóra elleni
vegyi termékek; sók (mûtrágya); szõlõbetegségek elleni vegyi
termékek; szuperfoszfátok (trágya); talajkondicionáló vegyi ter-
mékek; vegyi adalékanyagok gombaölõ szerekhez; vegyi adalék-
anyagok rovarirtó szerekhez; vetõmag-tartósító szerek; virágok
tartósítására szolgáló termékek.

5 Algicidek; atkairtó szerek; dohánykivonatok (rovarirtó sze-
rek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölõ
szerek, fungicidek; gyomirtó szerek (herbicidek); korhadást oko-
zó gombák elleni készítmények; lárvairtó szerek; meztelen csigák
irtására szolgáló szerek; mérgek; parazitaölõ készítmények; para-
zitaölõ szerek; patkánymérgek; peronoszpóra/lisztharmat kezelé-
sére szolgáló vegyi termékek; peszticidek (kártevõirtó szerek);
rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölõszerek; rovar-
riasztók; szõlõ betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termé-
kek; talajfertõtlenítõ készítmények.

(210) M 04 02325 (220) 2004.05.17.
(731) Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Raktározás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás.

(210) M 05 00652 (220) 2005.02.18.
(731) Fa-Fantázia Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) aquanetti
(511) 20 Bútor.

(210) M 05 00653 (220) 2005.02.18.
(731) Fa-Fantázia Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) fanetti
(511) 20 Bútor.

(210) M 05 01434 (220) 2005.04.20.
(731) SILVERPLAST Kft., Dunabogdány (HU)

(546)

(511) 16 Írólap.

(210) M 05 01435 (220) 2005.04.20.
(731) Duldner Albert, Dunavarsány-Erõspuszta (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 05 00648 (220) 2005.02.18.
(731) Maraton Lapcsoport Multivízió Kiadói Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) KONTAKT MÉDIA
(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.

(210) M 05 00649 (220) 2005.02.18.
(731) Maraton Lapcsoport Multivízió Kiadói Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) Székesfehérvári 7 Nap
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 00650 (220) 2005.02.18.
(731) Maraton Lapcsoport Multivízió Kiadói Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) Savaria 7 Nap
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 01925 (220) 2005.06.02.
(731) Szigetvin Kft., Szigetcsép (HU)

(541) SZIGETVIN FRÖCSI
(511) 32 Alkoholmentes italok.
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(210) M 04 04640 (220) 2004.11.18.
(731) OGEE RendszerHáz Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 01511 (220) 2005.04.28.
(731) Dobogó Pincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó furmint.

(210) M 05 00842 (220) 2005.03.03.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

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

(546)

(511) 30 Csokoládék.

(210) M 05 00843 (220) 2005.03.03.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

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

(546)

(511) 30 Csokoládék.

(210) M 05 00015 (220) 2005.01.05.
(731) Barsi Károly, Budapest (HU)

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 05 01607 (220) 2005.05.05.
(731) Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
(740) dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 33 Az Eger eredetmegjelölés területérõl származó borok.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 05 01608 (220) 2005.05.05.
(731) Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
(740) dr. Oroszlán Zsuzsa, Budapest
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(546)

(511) 33 Az Eger eredetmegjelölés területérõl származó borok.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 05 00286 (220) 2005.01.21.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyha-
tású készítmények.

(210) M 05 00292 (220) 2005.01.21.
(731) Szepesi István, Sopron (HU)

(546)

(511) 44 Amerikából, Ausztráliából, Nyugat-Európából származó
termékek felhasználásával történõ szépségápolási ellátás; hajpót-
lás, nevezetesen póthajnak a saját hajjal történõ szálankénti vegyí-
tése.

(210) M 05 00294 (220) 2005.01.21.
(731) Hajdúsági Sütödék Zrt., Debrecen (HU)
(541) SMART FOOD
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 05 01678 (220) 2005.05.12.
(731) Trade ’90 Kft., Budapest (HU)

(541) Home & Relax
(511) 4 Gyertyák, illatosított, figurális, rusztikus, hagyományos

gyertyák, gyertya és füstölõszettek, világításra szolgáló készítmé-
nyek.

21 Üvegáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, (üveg-
tálak, üveg alátétek, gyertyatartók); aromamécsesek, gyertyatar-
tók (nem értékes fémbõl készült vagy azzal bevont).

(210) M 05 01679 (220) 2005.05.12.
(731) Trade ’90 Kft., Budapest (HU)

(541) HEWA
(511) 6 Nem nemesfém és ezek ötvözetei; háztartási alumíniumfóli-

ák, alutálcák és tetõk, mélyhûtõ tárolóedények (fémbõl).

16 Mûanyag fóliák (frissentartó fólia, sztreccsfólia, habtálca
csomagoló); papírtermékek, amelyek nem sorolhatók más áru-
osztályokba, sütõpapír, kávéfilter; csomagoláshoz szolgáló mû-
anyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak) sütõzacskó,
teherzsák, takarófólia, simítózáras zacskó, zippzárral záródó
zacskó, hûtõtasakok, uzsonnástasak, ruhavédõ, befõzõfólia, befõ-
zõcelofán, befõzõgumi, jégkockatasak, szemeteszsákok, szeme-
tesbetétek, kukazsákok, önzáró szalagos szemetes, köthetõ füles,
illatos szemetes (mindezek papírból vagy mûanyagból).

21 Edények, tartályok háztartási és konyhai célokra, tisztító-
rongyok, mikroszálas textíliák, szivacsok, háztartási törlõkendõk;
tányérok, poharak, kések, villák, kanalak, csészék és egyéb evõ-
eszközök mûanyagból, papírból; tárolóedények és tartályok ház-
tartási és konyhai célokra mûanyagból (nem nemesfémbõl és nem
nemesfém bevonattal); kesztyûk háztartási használatra.

(210) M 05 01711 (220) 2005.06.20.
(731) GARDEN PRODUCT Kft., Eger (HU)

(541) AGRIA kerti hinta
(511) 20 Fémbútor.

(210) M 05 01701 (220) 2005.05.13.
(731) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Metazaklór
(511) 1 Algák (trágyák); foszfátok; gabonaüszög elleni vegyi ter-

mékek; hormonok gyümölcsök érésének elõsegítésére; humuszos
fejtrágya; karbonil növényvédelmi használatra; kálium; kertésze-
ti vegyi termékek a gombaölõ, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölõ
szerek kivételével; lombtalanítók; mezõgazdasági vegyi termé-
kek kivéve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ sze-
reket; mûtrágyák; mûtrágyázó készítmények; nátriumsók (vegyi
termékek); növények növekedését szabályozó készítmények;
nyomelem-készítmények növények részére; peronoszpóra elleni
vegyi termékek; sók (mûtrágya); szõlõbetegségek elleni vegyi
termékek; szuperfoszfátok (trágya); talajkondicionáló vegyi ter-
mékek; vegyi adalékanyagok gombaölõ szerekhez; vegyi adalék-
anyagok rovarirtó szerekhez; vetõmag-tartósító szerek; virágok
tartósítására szolgáló termékek.

5 Algicidek; atkairtó szerek; dohánykivonatok (rovarirtó sze-
rek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölõ
szerek, fungicidek; gyomirtó szerek (herbicidek); korhadást oko-
zó gombák elleni készítmények; lárvairtó szerek; meztelen csigák
irtására szolgáló szerek; mérgek; parazitaölõ készítmények; para-
zitaölõ szerek; patkánymérgek; peronoszpóra/lisztharmat kezelé-
sére szolgáló vegyi termékek; peszticidek (kártevõ irtószerek);
rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölõszerek; rovar-
riasztók; szõlõ betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termé-
kek; talajfertõtlenítõ készítmények.
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(210) M 05 01703 (220) 2005.05.13.
(731) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Alfacipermetrin
(511) 1 Algák (trágyák); foszfátok; gabonaüszög elleni termékek;

hormonok gyümölcsök érésének elõsegítésére; humuszos fejtrá-
gya; karbonil növényvédelmi használatra; kálium; kertészeti ve-
gyi termékek a gombaölõ, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölõ sze-
rek kivételével; lombtalanítók; mezõgazdasági vegyi termékek
kivéve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket;
mûtrágyák; mûtrágyázó készítmények; nátriumsók (vegyi termé-
kek); növények növekedését szabályozó készítmények; nyom-
elemkészítmények növények részére; peronoszpóra elleni vegyi
termékek; sók (mûtrágya); szõlõbetegségek elleni vegyi termé-
kek; szuperfoszfátok (trágya); talajkondicionáló vegyi termékek;
vegyi adalékanyagok gombaölõ szerekhez; vegyi adalékanyagok
rovarirtó szerekhez; vetõmag-tartósító szerek; virágok tartósítá-
sára szolgáló termékek.
5 Algicidek; atkairtó szerek; dohánykivonatok (rovarirtó sze-
rek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölõ
szerek, fungicidek; gyomirtó szerek (herbicidek); korhadást oko-
zó gombák elleni készítmények; lárvairtó szerek; meztelen csigák
irtására szolgáló szerek; mérgek; parazitaölõ készítmények; para-
zitaölõ szerek; patkánymérgek; peronoszpóra/lisztharmat kezelé-
sére szolgáló vegyi termékek; peszticidek (kártevõ irtószerek);
rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölõszerek; rovar-
riasztók; szõlõ betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termé-
kek; talajfertõtlenítõ készítmények.

(210) M 05 01704 (220) 2005.05.13.
(731) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Alfametrin
(511) 1 Algák (trágyák); foszfátok; gabonaüszög elleni termékek;

hormonok gyümölcsök érésének elõsegítésére; humuszos fejtrá-
gya; karbonil növényvédelmi használatra; kálium; kertészeti ve-
gyi termékek a gombaölõ, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölõ sze-
rek kivételével; lombtalanítók; mezõgazdasági vegyi termékek
kivéve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket;
mûtrágyák; mûtrágyázó készítmények; nátriumsók (vegyi termé-
kek); növények növekedését szabályozó készítmények; nyom-
elemkészítmények növények részére; peronoszpóra elleni vegyi
termékek; sók (mûtrágya); szõlõbetegségek elleni vegyi termé-
kek; szuperfoszfátok (trágya); talajkondicionáló vegyi termékek;
vegyi adalékanyagok gombaölõ szerekhez; vegyi adalékanyagok
rovarirtó szerekhez; vetõmag-tartósító szerek; virágok tartósítá-
sára szolgáló termékek.

5 Algicidek; atkairtó szerek; dohánykivonatok (rovarirtó sze-
rek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölõ
szerek, fungicidek; gyomirtó szerek (herbicidek); korhadást oko-
zó gombák elleni készítmények; lárvairtó szerek; meztelen csigák
irtására szolgáló szerek; mérgek; parazitaölõ készítmények; para-
zitaölõ szerek; patkánymérgek; peronoszpóra/lisztharmat kezelé-
sére szolgáló vegyi termékek; peszticidek (kártevõirtó szerek);
rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölõszerek; rovar-
riasztók; szõlõ betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termé-
kek; talajfertõtlenítõ készítmények.

(210) M 05 01173 (220) 2005.03.30.
(731) Lóránt Zoltán, Bakonykúti (HU)

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

(210) M 04 04073 (220) 2004.10.04.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

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

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 04 03318 (220) 2004.08.02.
(731) Kurcz Árpád, Budapest (HU)

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 04 02452 (220) 2004.05.25.
(731) ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

M941

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(546)

(511) 29 Sajtok.

(210) M 04 04806 (220) 2004.11.30.
(731) Eduard Rada, a.s. Pivovar Steiger Vyhne c.24, Vyhne (SK)

(546)

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

(210) M 04 04811 (220) 2004.11.30.
(731) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti készítmények és egészségvédõ termékek;
étrend-kiegészítõk gyógyászati használatra, vitamin, ásványi
anyag és/vagy nyomelem alapú étrend-kiegészítõk nem gyógyá-
szati használatra, diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás
készítmények gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, köt-
szeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertõtlenítõszerek.
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, fehérje alapú étrend-kiegészítõk nem gyógyászati haszná-
latra.

(210) M 05 03974 (220) 2005.12.14.
(731) BATA BRANDS S.á.r.l., Luxembourg, succursale de Lausanne,

Lausanne (CH)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MARIE-CLAIRE
(511) 25 Cipõk.

(210) M 05 02572 (220) 2005.08.03.
(731) KARIZMA INTIMO Kft., Budapest (HU)

(541) KARIZMA INTIMO
(511) 35 Ruházati kis és nagykereskedelem, textilkereskedelem, ru-

ha-, lábbeli-nagykereskedelem, fehérnemû-forgalmazás, textil-
forgalmazás.

(210) M 05 02684 (220) 2005.08.16.
(731) Szigeti és Társa Ipari Kft., Soltvadkert (HU)
(546)

(511) 16 Mûanyag fóliák csomagolásra; zacskók csomagolásra (mû-
anyag).

(210) M 05 02685 (220) 2005.08.16.
(731) VízTEC Víztechnológiai Segédanyagokat Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)

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

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

(210) M 04 03028 (220) 2004.07.09.
(731) Bock Pince Kft., Villány (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 A villányi eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 04 03204 (220) 2004.07.21.
(731) Hewlett-Packard Development Company, L.P. (Texas állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Houston, Texas (US)
(300) 78/385,782 2004.03.17. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) READY OFFICE
(511) 9 Bejelentési elsõbbséggel: távközlési berendezések, így kap-

csolók, adatirányítók, multiplexerek, demultiplexerek, „gate-
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way„ egységek, szerverek, modemek, telefonok, vezeték nélküli
telefonok, telefonkihangosító szettek, számítógép-terminálok, a
távközlési hálózatok termináljai és felhasználói közötti kommu-
nikáció áramlását és kölcsönös egymásra hatását kezelõ szoftve-
rek; távközlési hálózaton keresztül történõ hang és/vagy adatok
továbbítására és fogadására szolgáló szoftverek; távközlési háló-
zatokhoz és telefontechnikai rendszerekhez való hozzáférést,
ezek kezelését, biztosítását, üzemeltetését és/vagy figyelését
szolgáló szoftverek; szoftverek távközlési hálózatok minõségel-
lenõrzéséhez, ezen hálózatokon belüli hibakereséshez, valamint
az elõforduló zavarok felderítéséhez; szoftverek elektronikus le-
velezéshez, hangüzenetek kezelésére szolgáló szoftverek; szoft-
verek elektronikus kereskedelem lebonyolításához és a fizetések
feldolgozásához; szoftverek kommunikációs költségek könyvelé-
séhez és számlázásához, szoftverek a kommunikáció áramlásá-
nak, idejének és költségeinek elemzéséhez; telefonkönyvek keze-
lésére szolgáló szoftverek; a komunikáció titkosságát a felhaszná-
ló azonosításával, a hozzáférés szabályozásával és kódolással biz-
tosító szoftverek.

38 78/385,782 számú, 2004. március 17-ei US-elsõbbséggel:
távközlési szolgáltatások.

(210) M 05 02894 (220) 2005.09.07.
(731) ROYALTY-CHEM Kft., Budapest (HU);

dr. Kelemen Tamás, Tata (HU)

(541) NANOLUX
(511) 2 Festékek, lakkok, bevonóanyagok.

(210) M 04 02597 (220) 2004.06.07.
(731) Rádi Pékség Kft., Eger (HU)
(740) dr. Eisenbacher Gábor ügyvéd, Eger

(546)

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

(210) M 05 02310 (220) 2005.07.08.
(731) DaimlerChrysler Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Auburn Hills, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DODGE NITRO
(511) 12 Motoros gépjármûvek és azok alkatrészei.

(210) M 04 03891 (220) 2004.09.17.
(731) Coffee and Food Bt., Agárd (HU); Caffé Magic Kft.,

Debrecen (HU); Elvis-Park Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 29 Olaszországból származó hús, hal-, baromfi- és vadhús;
húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöld-
ségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tej-
termékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Olaszországból származó kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápi-
óka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények,
kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz,
melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártá-
sok; fûszerek; jég.

(210) M 04 04031 (220) 2004.09.30.
(731) BUDAPEST-MIX Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruhák, cipõk, kalapáruk.

(210) M 04 04054 (220) 2004.10.04.
(731) Office Toner Gyártó, Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Érd (HU)
(740) dr. Szûcs Eszter, Budapest

(546)

(511) 40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 04 04321 (220) 2004.10.22.
(731) EUROMÉDIA Lapkiadó Bt., Budapest (HU)

(541) BRAVO COOL
(511) 9 Mágneses adathordozók; hanglemezek.

16 Papírból készült termékek, nyomdaipari termékek (amelyek
nem tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység.

M943

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 04 03590 (220) 2004.08.25.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 35 Reklámozás.

(210) M 04 03591 (220) 2004.08.25.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 35 Reklámozás.

(210) M 04 03592 (220) 2004.08.25.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 35 Reklámozás.

(210) M 04 03597 (220) 2004.08.25.
(731) Akvirál’1 Korlátolt Felelõsségû Társaság, Kaposvár (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; virágok (élõ).

(210) M 05 03669 (220) 2005.11.15.
(731) Karácsony Imre, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Rendezvényszervezés, ismeretbõvítés, ízlés- és viselkedés-
formálás, szórakoztatás, szakmai képzés, konferenciák, szakmai
továbbképzõ programok és tanfolyamok rendezése és lebonyolí-
tása, kiállítások, bemutatók és elõadások szervezése, lebonyolítá-
sa, biotermékek népszerûsítése, ökoszemlélet kialakítása, biogaz-
dálkodás és feldolgozás bemutatása.

(210) M 05 03445 (220) 2005.10.25.
(731) UnETex Textilipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Törülközõk textilanyagból; címkék szövetbõl.
25 Pólók; alsónadrágok; fürdõköpenyek; hurkolt/kötöttáruk;
kezeslábasok (felsõruházat); kötöttáruk; melegítõk, szvetterek;
munkaruhák, munkaköpenyek; pizsamák; pulóverek; zoknik.

(210) M 05 03671 (220) 2005.11.15.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, festõanyagok.

(210) M 05 01000 (220) 2005.03.17.
(731) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdész Éva, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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; újságok, üdvözlõkártyák, zászlók, zacskók csomago-
lásra, tárgymutatók, transzparensek, prospektusok, sablonok,
sokszorosító papírok, noteszok, nyomtatványok, öntapadó cím-
kék, papíráruk, pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek, ma-
gazinok, naptárak, írószerek, írótollak, dossziék, értesítések, for-
manyomtatványok, földrajzi térképek, grafikai nyomatok, albu-
mok, ceruzák, címkék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; állásközvetítõ irodák, árubemutatás,
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereske-
delmi információs ügynökségek, reklámcélú kiállítások szervezé-
se, közvélemény-kutatás, munkaerõ-toborzás, piackutatás, rek-
lámanyagok terjesztése, reklámozás, szabadtéri hirdetés, reklám-
anyagok publikálása, statisztikai információnyújtás, üzletvezeté-
si konzultáció és tanácsadási szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, áruszállítás,
gépkocsival történõ szállítás, jármûkölcsönzés, kalauzolás, kami-
onos szállítás, napilapok terjesztése, szállítási szolgáltatások, uta-
zásszervezés.
41 Nevelés; oktatás, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és
kulturális tevékenységek; eszmecserék, élõ elõadások bemutatá-
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sa, klubszolgáltatások, konferenciák, könyvkiadás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szórakoztatási tárgyú információk, szö-
vegek kiadása; filmgyártás, könyvkiadás, rádiós szórakoztatás,
show-mûsorok, televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás.

(210) M 05 00981 (220) 2005.03.16.
(731) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

(541) REGIA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (bor).

(210) M 05 01203 (220) 2005.04.01.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halász Judit, Budapest
(541) FOLYÉKONY SZÖG
(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztóanyagok; szerelési ragasztók;

oldószeres szerelési ragasztók; ragasztószerek; ipari enyvek; ipari
ragasztószerek.
16 Ragasztók papíripari vagy háztartási célra; ragasztószala-
gok papíripari, irodai vagy háztartási célokra.

(210) M 05 01204 (220) 2005.04.01.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halász Judit, Budapest

(541) STOP PÁRA
(511) 1 Vegyi anyagok nedvesség elszívására; páramentesítõ ter-

mékek; nedvesség elleni szigetelõ anyagok; textíliák foltosodásá-
nak megelõzésére vegyi termékek; üveg elhomályosodása elleni
termékek.
5 Penészedés elleni szerek, készítmények; szárító (nedvszívó)
szerek; fertõtlenítõszerek, készítmények; fertõzésgátló szerek;
gombaölõ szerek, fungicidek; parazitaölõ szerek, készítmények.
21 Háztartási vagy konyhai eszközök és tartályok nedvesség el-
szívására; háztartási szûrõk.

(210) M 05 01205 (220) 2005.04.01.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halász Judit, Budapest

(541) STOP PENÉSZ
(511) 5 Penészedés elleni szerek, készítmények; szárító (nedvszívó)

szerek; fertõtlenítõszerek, készítmények; fertõzésgátló szerek;
gombaölõ szerek, fungicidek; parazitaölõ szerek, készítmények.
17 Nedvesség elleni szigetelõanyagok épületekhez; szigetelõ-
anyagok; szûrõanyagok; tömítések, szigetelések; tömítõanyagok;
vízhatlan tömítések; vízzáró tömítõgyûrûk, csõtömítések; hen-
gertömítések; hõszigetelõ anyagok; léghuzat elleni tömítõszala-
gok.

(210) M 05 01208 (220) 2005.04.01.
(731) Thermofal System Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 01871 (220) 2005.05.30.
(731) STONEMINE Kft., Üröm (HU)
(740) dr. Bodó Tibor ügyvéd, Üröm

(546)

(511) 37 Bányamûvelés.

(210) M 05 01194 (220) 2005.03.31.
(731) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Édes Pillanatok
(511) 1 Vegyi tartósítószerek élelmiszerekhez.

30 Pudingok, krémek, levesek és mártásporok; kész pudingok
és kész krémek és kész mártások; sütõanyagok, sütõ- és cukrász-
termékek, csokoládé, csokoládé- és cukorkák; zselécukor, zselé-
kivonatok, zselésítõ anyagok, pektin folyékony és por formában,
valamint tartósítószerek étkezési célokra.

(210) M 05 00749 (220) 2005.02.25.
(731) Bábolna Takarmányipari Kft., Bábolna (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(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.

(210) M 05 00755 (220) 2005.02.25.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) DUPLAJÓ
(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-

tek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemény, teasütemény,
linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonafélébõl ké-
szült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé, kakaós
termékek, müzliszeletek.

(210) M 05 00756 (220) 2005.02.25.
(731) Mobil Food Kft., Budapest (HU)

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

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 05 00758 (220) 2005.02.25.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DeTelmmobilien-Hungary
(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlanok vétele és értékesítése, ingat-

lankereskedelem, ingatlanügynökség, ingatlanok lízingelése; épí-
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tési vállalkozók szolgáltatásai, nevezetesen építési projektek
pénzügyi elõkészítése.

37 Építés; építési vállalkozók szolgáltatásai, nevezetesen épí-
tési projektek kivitelezése.

(210) M 05 00763 (220) 2005.02.28.
(731) Valenczi Pál, Budapest (HU)

(541) MARKET Home
(511) 36 Egyéb pénzügyi közvetítés, ingatlanforgalmazás, ingatlan

bérbeadása, ingatlanügynöki tevékenység, biztosítás, nyugdíjala-
pot kiegészítõ tevékenység.

(210) M 05 01244 (220) 2005.04.05.
(731) VINO-TRANS Kft., Somlóvásárhely (HU)

(546)

(511) 33 Somló eredetmegjelölés területérõl származó borból készült
pezsgõ (extra száraz, száraz, félszáraz, édes).

(210) M 05 01158 (220) 2005.03.29.
(731) DÉL-„100” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Kiskunfélegyháza (HU)
(740) Dávid Norbert, Intrel Produkció Marketing Kommunikációs

Központ, Pécs

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek; háztartási termékek; tisztítószerek.
30 Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrá-
szati készítmények; kávé, kakaó, cukorkaáruk, valamint csokolá-
dék.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.

(210) M 05 01279 (220) 2005.04.07.
(731) SelBruHa Állatgyógyászati Kft., Budapest (HU)

(541) FERDOCAT
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények, antiparazitikum.

(210) M 05 02302 (220) 2005.07.07.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TREND BLUE
(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök (készü-

lékek kivételével).
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 05 02303 (220) 2005.07.07.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TREND PINK
(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök (a ké-

szülékek kivételével).
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 05 02304 (220) 2005.07.07.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KOMÁROM-ESZTERGOMI EST
(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök.

35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 05 02305 (220) 2005.07.07.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 02309 (220) 2005.07.08.
(731) DRINK SPRING Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tomcsányi Tamás, Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcs-
levek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 05 02084 (220) 2005.06.20.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(541) Habos Oldalak
(511) 16 Nyomdaipari termékek, nyomtatványok, újságok, folyóira-

tok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodai cikkek (bútorok kivéte-
lével); klisék.
28 Játékkártyák.
32 Sörök, alkoholmentes italok.
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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.

(210) M 05 02093 (220) 2005.06.21.
(731) Flavon Group Kft., Nyírábrány (HU)
(740) Gaál László, Debrecen

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 05 01315 (220) 2005.04.08.
(731) Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Részvénytársaság, Pápa (HU)
(740) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(541) PanLoc
(511) 19 Parketták.

(210) M 05 02141 (220) 2005.06.24.
(731) dr. Miklós Tibor, Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek, papíripari cikkek, anyagok mûvé-
szek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); nyomdabetûk klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 02142 (220) 2005.06.24.
(731) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(546)

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

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

(210) M 05 02022 (220) 2005.06.06.
(731) „West Ker-Köl” Kereskedelmi, Kölcsönzési és Információ

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Zalaszentgyörgy (HU)

(541) WEST-DOOR
(511) 19 Ablakok nem fémbõl, ablakok, ablaktokok nem fémbõl, aj-

tók nem fémbõl, ajtókeretek, ajtótokok nem fémbõl.

(210) M 05 02203 (220) 2005.06.28.
(731) GENERAL JUICE INCORPORATION, Eustis, Florida (US)
(740) dr. Magyaródi Éva, Magyaródi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) INVITE EMULSIÓ CONCENTRATED(IEC)
(511) 5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-

nyek; peszticidek (kártevõ irtószerek); rovarirtó szerek, inszekti-
cidek.

(210) M 05 02208 (220) 2005.06.30.
(731) Magyar Útügyi Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivéte-
lével), a közlekedésre, útépítésre vonatkozó szabályzatok, ame-
lyeket az építési munkákra vonatkozó szerzõdésekben alkalmaz-
nak a szerzõdõ felek egyetértése esetén.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 A közlekedéssel kapcsolatos szabályzatok mágneses adat-
hordozóra történõ átdolgozása.
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(210) M 05 02213 (220) 2005.07.01.
(731) Rábalux Kft., Gyõr (HU)

(546)

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

(210) M 05 02214 (220) 2005.07.01.
(731) Rábalux Kft., Gyõr (HU)

(541) Trendlight
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 05 02216 (220) 2005.07.01.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) MESTER FIX
(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztóanyagok; szerelési ragasztók;

oldószeres szerelési ragasztók; ragasztószerek; ipari enyvek; ipari
ragasztószerek.
16 Ragasztók papíripari vagy háztartási célra; ragasztószala-
gok papíripari, irodai vagy háztartási célokra.

(210) M 05 02217 (220) 2005.07.01.
(731) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországon gyártott sajt, tej, tejtermékek, étkezési ola-
jok és zsírok.
30 Magyarországon gyártott sütemények, sajtos sütemények,
kekszek.

(210) M 05 02218 (220) 2005.07.01.
(731) HYUNDAI Corporation, Szöul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 7 Fûnyíró gépek; döngölõgépek; darálógépek, nyírógépek,
õrlõgépek, fúrógépek, elektromos kalapácsok, elektromos kézifú-
rók, fúrók, elektromos csavarhúzók; sütõ-, illetve égetõgépek;
körfûrészek, fafúró gépek, faaprító gépek; varrógépek háztartási
célokra; varrógépek ipari célokra; váltakozó áramú generátorok,
indítókészülékek motorokhoz és gépekhez, nem jármûvekhez va-
ló váltakozó áramú motorok, nem jármûvekhez való hajtómoto-
rok, nem jármûvekhez való szervomotorok, nem jármûvekhez
való elektromos motorok, nem jármûvekhez való egyenáramú
motorok, egyenáramú generátorok.

11 Gázgrillek, víztisztítók háztartási célokra, edényfertõtlenítõ
készülékek; gáztûzhelyek, kemencék, sütõk, konyhai tûzhelyek
(sütõk); vécéülõkék, bidék; nedvesítõberendezések, elektromos
ventilátorok, elektromos tûzhelyek, ruhaszárító gépek, elektro-
mos kávégépek, elektromos kávéskannák, elektromos szárítógé-
pek, elektromos pirítók, elektromos fõzõk.

(210) M 05 02219 (220) 2005.07.01.
(731) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 05 02220 (220) 2005.07.01.
(731) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 05 02221 (220) 2005.07.01.
(731) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó és Kereskedelmi

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

Iroda, Budapest
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(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.
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.

(210) M 05 02223 (220) 2005.07.01.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CORPRIL
(511) 5 Gyógyszerészeti és orvosi készítmények humán és állatgyó-

gyászati célokra.

(210) M 05 02224 (220) 2005.07.01.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CONPRES
(511) 5 Gyógyszerészeti és orvosi készítmények humán és állatgyó-

gyászati célokra.

(210) M 05 02225 (220) 2005.07.01.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ZYLORAM
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények humán

és állatgyógyászati célokra.

(210) M 05 02226 (220) 2005.07.01.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KLABAX
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények humán

és állatgyógyászati célokra.

(210) M 05 02227 (220) 2005.07.01.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ISOTRET
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények humán

és állatgyógyászati célokra.

(210) M 05 02228 (220) 2005.07.01.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ALTIVA
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények humán

és állatgyógyászati célokra.

(210) M 05 02329 (220) 2005.07.12.
(731) Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) ESSO SNACK AND SHOP
(511) 35 Sokféle áruval ellátott kiskereskedelmi bolti szolgáltatások

töltõállomásokon, különösen beleértve az elkészített, fogyasztás-
ra kész és friss élelmiszertermékek és italok árusítását a helyszí-
nen történõ fogyasztásra vagy elvitelre.
37 Autómosó szolgáltatások.
43 Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 05 02386 (220) 2005.07.19.
(731) Kocsis Borbála, Keszthely (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 05 02387 (220) 2005.07.19.
(731) Fagor, S.Coop, Mondragon (Guipúzcoa) (ES)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Mosógépek háztartási és ipari használatra, valamint azok al-
katrészei és tartozékai; mosogatógépek háztartási és ipari haszná-
latra, valamint azok alkatrészei és tartozékai; mosó-szárítógépek;
ruhaszárító gépek; klopfológépek, húsdaráló (gépek), aprító- és
robotgépek háztartási célokra; porszívók; motorok és gépek (föld-
gépek kivételével); motorszivattyúk.
11 Hûtõszekrények és fagyasztók; hûtõládák; háztartási és ipa-
ri gáz-, villany- és kombinált tûzhelyek; háztartási és ipari gáz- és
villanysütõk; ipari gáz- és villanyfritõzök; ipari gáz- és villanyfõ-
zõedények; mikrohullámú sütõk; gáz- és elektromos vízmelegí-
tõk; gáz- és elektromos fûtõberendezések; elektromos vízmelegí-
tõk; gáz- és villanykandallók; falra szerelhetõ gázbojlerek; kony-
hai szagelszívók; villanyradiátorok; gáz- és villanylapok; elektro-
mos kávéfõzõ gépek; elektromos hajszárítók; kukták; elektromos
és elektronikus gyújtók tûzhelyekhez és fûtõberendezésekhez;
gázcsapok; szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékek-
hez; gáz- és villanyradiátorok alkatrészei; elektromos kukták; lég-
kondicionáló berendezések; hõtárolók; gõzakkumulátorok; be-
rendezések légkondicionálási, fûtési, fõzési, hûtési, szárítási és
szellõztetési célokra; nappanelek vízmelegítési célra, nedvesítõ-
berendezések, nedvességet elvonó berendezések.
16 Papír és papírból készült termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; karton és kartonból készült termékek; nyomda-
ipari termékek; szórólapok, magazinok és kiadványok; könyvkö-
tészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari és ház-
tartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; festõecse-
tek; írógépek és irodai kellékek (bútorok kivételével); oktatási
anyagok (bútorok kivételével); oktatási anyagok (készülékek ki-
vételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok; nyomdabetûk;
klisék.

M949

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



21 Nem elektromos kukták; tálcák, nyeles serpenyõk, lábasok;
fõzõedény készletek; paella serpenyõk; kávé- és teakészletek; ét-
készletek; merõkanalak; evõeszköztartók; háztartási és konyhai
eszközök és tárolók (nem nemesfémbõl vagy nemesfém bevonat-
tal); üveg-, porcelán- és cserépáruk háztartási és konyhai haszná-
latra, amelyek ebbe az áruosztályba tartoznak.

(210) M 05 02388 (220) 2005.07.20.
(731) Lexika Kiadó Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Óvári Gyõzõ, Óvári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 05 02392 (220) 2005.07.20.
(731) Lexika Kiadó Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Óvári Gyõzõ, Óvári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) 1000 KÉRDÉS 1000 FELELET
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(210) M 05 02396 (220) 2005.07.20.
(731) Tribett Racing Reklám és Sportmanagment Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gremsperger Gábor 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 02400 (220) 2005.07.20.
(731) PET-WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár

(541) FOLTOS
(511) 31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 05 02401 (220) 2005.07.20.
(731) Li Li, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02402 (220) 2005.07.20.
(731) PET-WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár

(541) PRIMUS CANIS
(511) 31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 05 02403 (220) 2005.07.20.
(731) PET-WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár

(541) PRIMUS FELIS
(511) 31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 05 02404 (220) 2005.07.20.
(731) PET-WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár

(541) CHAMPION CAT
(511) 31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 05 02407 (220) 2005.07.20.
(731) Katya LC, Laurel, Maryland (US)
(740) dr. Madlovits Péter, Nagy és Madlovits Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 02408 (220) 2005.07.20.
(731) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FITTLESZ
(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.

(210) M 05 02409 (220) 2005.07.20.
(731) Fintrax Group Holdings Limited, Co Galway (IE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 36 Adóvisszatérítés (áfa) turisták részére, visszafizetések több-
féle pénznemben, készpénzben, csekkel, hitelkártyán és elektro-
nikus fizetések által, valamint az interneten; átváltási fizetési
szolgáltatások többféle pénznemben, csekkszolgáltatások, pénz-
forgalmi tranzakciók, hitelkártya-szolgáltatások és fizetési szol-
gáltatások, pénzügyi és vámtanácsadás.

(210) M 05 02410 (220) 2005.07.20.
(731) Hild Ingatlanbefektetési Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 05 02441 (220) 2005.07.25.
(731) RETOUR Kereskedõház Kft., Eger (HU)
(740) dr. Solt Péter, Solt & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hústermékek (különösen felvágottak).

(210) M 05 02385 (220) 2005.07.19.
(731) Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) GLAMOUR NÕ
(511) 16 Nyomtatott publikációk, könyvek, magazinok (folyóira-

tok), kiváltképpen az élet minden területérõl származó nõket mél-
tató éves magazinkiadványok.
35 Reklámozás és értékesítést elõsegítõ szolgáltatások.
38 Televíziós mûsorszórás.
41 Könyv és folyóiratok kiadása, elektronikus könyvek és fo-
lyóiratok online kiadása, szórakoztatási szolgáltatások, kivált-
képpen kiváló nõk elismerése éves jutalmazási program kereté-
ben; televíziós mûsorok gyártása, kiváltképpen jutalmazási prog-
ramokról éves televíziós közvetítések szervezése.

(210) M 05 02462 (220) 2005.07.25.
(731) norbi.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György ügyvéd, Dr. Horváth – dr. Jakab Ügyvédi

Iroda, Göd

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 05 02463 (220) 2005.07.25.
(731) norbi.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György ügyvéd, Dr. Horváth – dr. Jakab Ügyvédi

Iroda, Göd
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(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 05 02464 (220) 2005.07.25.
(731) norbi.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György ügyvéd, Dr. Horváth – dr. Jakab Ügyvédi

Iroda, Göd

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 05 02465 (220) 2005.07.25.
(731) FLAVIUS MARKETING Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Anikó ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 02343 (220) 2005.07.13.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

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

(210) M 05 02342 (220) 2005.07.13.
(731) VIALA Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 02445 (220) 2005.07.25.
(731) ifj. Jónás József, Budapest (HU)
(740) PILPEL Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02447 (220) 2005.07.25.
(731) Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Budapest (HU)

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

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

(210) M 05 02453 (220) 2005.07.25.
(731) Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.,

Mosonmagyaróvár (HU)

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

(210) M 05 02454 (220) 2005.07.25.
(731) Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.,

Mosonmagyaróvár (HU)

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

(210) M 05 02455 (220) 2005.07.25.
(731) Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.,

Mosonmagyaróvár (HU)

(541) Synbiofir
(511) 29 Tej és tejtermékek.
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(210) M 05 02456 (220) 2005.07.25.
(731) ELOKVENS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Akkumulátorok, elektromos; akkumulátortöltõk; antennák;
anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek); belsõ, fe-
délzeti távbeszélõ készülék; CD-ROM (kompakt) lemezek; csi-
pek (integrált áramkörök); elektronikus jeladók; elemek, elektro-
mos; fejhallgatók; hajlékony (floppy) lemezek; hangátviteli ké-
szülékek; hangfelvevõ készülékek; hangszórók, hangosbemon-
dók; hangvisszaadó készülékek; hordozható telefonok; indukto-
rok, indukciós tekercsek (elektromosság); kábelek, elektromos;
kézi adó-vevõk; kompaktlemezek (audio-video); konverterek,
elektromos; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mikrofo-
nok; modemek; nagyfrekvenciás készülékek; navigációs beren-
dezések jármûvekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszkö-
zök; rádiótelefon készülékek; személy(táv)hívók; telefonhallga-
tók; telefonhuzalok; telefonkagylók; telefonkészülékek; töltõké-
szülékek elektromos elemekhez; vakuk (fényképészet); vezeté-
kek, elektromos; videoképernyõk; videotelefonok; villanólámpák
(fényképészet).

(210) M 05 02457 (220) 2005.07.25.
(731) BRAVO S.R.L., Codogné (Treviso) (IT)
(740) dr. Salló Krisztina ügyvéd, Salló Ügyvédi Iroda,Budapest

(546)

(511) 20 Tûzhely, tûzhelyelemek, bútor, elemes bútor, konyhai búto-
rok ideértve az asztalt, székeket, hokedlit, padot, polcrendszere-
ket és falipolcokat.

(210) M 05 02345 (220) 2005.07.13.
(731) Szent György-Hegyi Kft., Budapest (HU)
(740) Frits István, Dunakeszi

(546)

(511) 32 Szent György-hegyi természetes ásványvíz felhasználásá-
val készített PI-víz.

(210) M 05 02346 (220) 2005.07.13.
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC., Saga (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 05 02524 (220) 2005.07.29.
(731) ROUST INCORPORATED, Moscow (RU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) IMPERIA
(511) 32 Sörök; alkoholmentes italok; szénsavas italok; gyümölcsle-

vek; ásványvizek (italok); zöldséglevek (italok).
33 Ánizslikõr (anisette); gyomorkeserû (bitter) italok; pálin-
kák, brandyk; gin; vodka; whisky; borok.

(210) M 05 02526 (220) 2005.07.29.
(731) Roth Simon, Budapest (HU)
(740) dr. Csóka Dávid, Dr. Csóka Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 02547 (220) 2005.08.01.
(731) Arcor S.A.I.C., Arroyito, Province of Córdoba (AR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 05 02549 (220) 2005.08.01.
(731) Kaiser Food Élelmiszeripari Kft., Abda (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 29 Csirkehúsból elõállított kolbásztermékek, sonkák, felvágot-
tak, májasok, vörösáruk, turistafélék (hentesáruk, kolbász, máj-
pástétom, sonka).

(210) M 05 02550 (220) 2005.08.01.
(731) Kaiser Food Élelmiszeripari Kft., Abda (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Kolbásztermékek, kolbászáruk, sonkák, felvágottak és saj-
tok.

(210) M 05 02551 (220) 2005.08.01.
(731) Kaiser Food Élelmiszeripari Kft., Abda (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Kolbásztermékek, kolbászáruk, sonkák, felvágottak és saj-
tok.

(210) M 05 02552 (220) 2005.08.01.
(731) Kaiser Food Élelmiszeripari Kft., Abda (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Csirkehúsból elõállított kolbásztermékek, sonkák, felvágot-
tak, májasok, vörösáruk, turistafélék (hentesáruk, kolbász, máj-
pástétom, sonka).

(210) M 05 02553 (220) 2005.08.01.
(731) Chengdu Chang Ying Leather Shoes Factory, Chengdushi,

Sichuan (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk; csizmák; bakancsok; kamáslik; papucsok; szandá-
lok; sportcipõk; bakancsok sportoláshoz; kalocsnik.

(210) M 05 02581 (220) 2005.08.04.
(731) dr. Megyesi, Zoltán, Reisbach (DE)
(740) Lantosné dr. Gál Ilona ügyvéd, Budapest

(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.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 05 02582 (220) 2005.08.04.
(731) CANASWISS Kft., Budapest (HU)

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

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

(210) M 05 02578 (220) 2005.08.04.
(731) STAR TOYS Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 05 02579 (220) 2005.08.04.
(731) Magyar Rákellenes Liga, Budapest (HU)

(546)

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

M954

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 05 02580 (220) 2005.08.04.
(731) dr. Megyesi, Zoltán, Reisbach (DE)
(740) Lantosné dr. Gál Ilona ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02682 (220) 2005.08.16.
(731) EQUATOR-INTERIORS Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Fecskovics Erzsébet, Dr. Fecskovics Erzsébet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EQUATOR-INTERIORS
(511) 20 Bútorok, kiegészítõ eszközök, tükrök fából, parafából, nád-

ból, gyékénybõl, csontból, kagylóhéjból, gyöngyházból.

24 Textíliák és textiláruk.

(210) M 05 02687 (220) 2005.08.16.
(731) Kátay János, Gyula (HU)
(740) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 1 Cementadalék anyagok habarcs és beton vízzáróságának és
tûzállóságának fokozására.

19 Nem fém építõanyagok; ezen belül különösen; fokozott víz-
záró és tûzálló habarcs és beton építõanyagok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; ezen belül különösen; építõipari termé-
kek és építõipari adalékanyagok kis és nagykereskedelme.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ezen belül külö-
nösen; építmények vízzáróságának és tûzállóságának fokozására
szolgáló építési, karbantartási és felújítási munkák.

(210) M 05 02533 (220) 2005.08.01.
(731) 4x4 motor Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kertész Krisztina, Dr. Kertész Krisztina Ügyvédi Iroda,

Hatvan

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 02537 (220) 2005.08.01.
(731) Majsai Cipõipari Szövetkezet, Kiskunmajsa (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02542 (220) 2005.08.01.
(731) dr. Szidnai László, Budapest (HU)
(740) dr. Budai Zsolt, Budai & Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) REZONOMETRIA
(511) 41 Nevelés, oktatás.

(210) M 05 02706 (220) 2005.08.18.
(731) Tedej Agrártermelõ és Szolgáltató Részvénytársaság,

Hajdúnánás-Tedej (HU)

(546)

(511) 29 Hajdúsági töltött káposzta; hajdúsági töltött káposzta gyors-
fagyasztva.

(210) M 05 02629 (220) 2005.08.10.
(731) Öko-Pack kht., Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Áruk csomagolása.

(210) M 05 02637 (220) 2005.08.11.
(731) MARK-NAGISZ Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

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

(210) M 05 02584 (220) 2005.08.04.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 02585 (220) 2005.08.04.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 05 02638 (220) 2005.08.11.
(731) Kovács András István, Budapest (HU); Ipacs Zsolt, Budaörs (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 02639 (220) 2005.08.11.
(731) OMV Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ujjady Zsolt, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Mozgásban tart. OMV
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kávépótló szerek; lisztek és
más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsü-
temények, fagylaltok; méz, 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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).
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(210) M 05 02640 (220) 2005.08.11.
(731) OMV Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ujjady Zsolt, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kávépótló szerek; lisztek és
más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsü-
temények, fagylaltok; méz, 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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 05 02645 (220) 2005.08.11.
(731) Etienne Jonathan David Samin, Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár (szolgáltatások); gyorséttermek; helyfoglalás panzi-
ókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;
kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjasottho-
nok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynöksé-
gek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, aszta-
lok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítá-
sa; turistaházak; vendéglátóipar; állatpanziók; átmeneti szállások
bérlete; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek; üdülõtáborok
szolgáltatásai (szállásadás).

(210) M 05 02647 (220) 2005.08.11.
(731) FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest (HU);

A.P.T.O. Bt. (Adó, Pénzügyi Tanácsadó és Oktató Betéti
Társaság), Keszthely (HU)

(541) AgráSz
(511) 42 Számítógépszoftver.

(210) M 05 02648 (220) 2005.08.11.
(731) Gazdafi István, Miskolc (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.

(210) M 05 02653 (220) 2005.08.11.
(731) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, diétás anyagok gyógyászati
használatra, vitaminok.

(210) M 05 02654 (220) 2005.08.11.
(731) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, diétás anyagok gyógyászati
használatra, vitaminok.

(210) M 05 02658 (220) 2005.08.11.
(731) Mittal Steel Technologies Limited, Port Louis (MU)
(300) 2385750 2005.03.01. GB
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MITTAL
(511) 39 Tengeri és légi közlekedési eszközök bérbeadása; ércek, fé-

mek és fémötvözetek raktározása; minden egyéb a 39. osztályba
tartozó szolgáltatás.
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(210) M 05 02742 (220) 2005.08.23.
(731) Hégetõ Honorka Alapítvány, Budapest (HU)

(541) Hégetõ Honorka Díj
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 02744 (220) 2005.08.23.
(731) MART Épületgépészeti Nagykereskedõ Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda

1. sz. aliroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari vegyi termékek, fõleg vízlágyító és vízkõ-eltávolító
készítmények, nem ipari célokra; zsírtalanító, olajleválasztó ter-
mékek gyártási eljárások során való alkalmazásra.
3 Tisztítószerek, fõleg nem gyártás során használatos zsírtala-
nítószerek.
6 Fémcsövek, fõleg acélcsövek, acélcsõ idomok, karimák,
csavarok, csõszerelvények; öntöttvas, fõleg temperöntvények;
csövek és csõvezeték idomok fémbõl, fõleg rézbõl; forracélcsö-
vek; csõbilincsek; szelepek fémbõl, fõleg pillangószelepek; toló-
zárak; nyílászárók, nyílászáró szerelvények fémbõl; fémcsövek,
idomok és szerelvények uszodákhoz, élményfürdõkhöz, stran-
dokhoz.
7 Forrcsövek, -idomok, -karimák; szerszámok (géprészek).
8 Kéziszerszámok, fõleg kézzel mûködtethetõ kéziszerszá-
mok.
9 Termosztátok, fõleg keverõtermosztátok; szivattyúk, fõleg
keringtetõszivattyúk; védõhálók, fõleg erózióvédõ hálók; villa-
mos berendezések és felszerelések, fõleg kisfeszültségû berende-
zések, szekrények, dobozok, sorkapcsolók, frekvenciaváltók, au-
tomatika; villamos kábelek és vezetékek, védõcsövek, kábeltál-
cák, szerelvények és szerszámok kábelekhez és vezetékekhez; vé-
dõeszközök személyek balesetvédelmére; felületi- és szivárgóvíz
elvezetõ berendezések; villamos installációs készülékek.
11 Szaniteráruk, fõleg fürdõszoba-berendezések, fürdõkádak,
zuhanytálcák, -falak, -fülkék, mosdókagylók, WC-kagylók,
WC-vízöblítõk, fürdõszobai szerelvények; vízmelegítõk, csapok,
csaptelepek, mosogatók, kiöntõk; fûtéstechnika, fõleg fûtõberen-
dezések, fûtõkazánok, hõszivattyúk, -cserélõk, kazánok, kazán-
tartozékok, fûtõtestek, padlófûtés; fûtési szerelvények, fûtési csõ-
vezeték szegélyek; fogyasztói vízellátó és vízvezeték berendezé-
sek, meleg vizes fûtõberendezések; bojlerek; csövek; fûtõberen-

dezések, -készülékek, -szerelvények, fõleg távfûtõ rendszerek-
hez; világítástechnikai berendezések és készülékek egészségügyi
berendezések részére; hûtõberendezések; fogyasztói vízvezeték-
rendszerek; csapok, fõleg golyóscsapok; csapok csatornahálóza-
tokhoz; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez,
vízszolgáltató berendezésekhez, vízvezetékekhez; fogyasztói
gázhálózatrendszerek, fõleg gázleágaztató rendszerek és szerel-
vények, gázcsövek, -szerelvények és -készülékek, fõleg gázkazá-
nok, gázbojlerek, gáztûzhelyek; klimaberendezések; klimarend-
szerek; légfûtõ berendezések; szellõzõberendezések és elemeik;
tûzcsapok, házak tûzvédelmi eszközei, csapszekrények, házon
belüli speciális csatlakozók.

17 Tömítések; szigetelõanyagok; nyílászárók, nyílászáró sze-
relvények mûanyagból; mûanyag csövek, idomok és szerelvé-
nyek uszodákhoz, élményfürdõkhöz, strandokhoz; csövek, csõ-
szerelvények, -idomok mûanyagból, fõleg elõszigetelve távfûtési
célokra és sûrítettlevegõ rendszerek részére; szennyezésgátló be-
rendezések, fõleg zsír-, olaj- és iszapleválasztó berendezések.
19 Gáz-, víz-, szennyvíz vezetékek nem fémbõl, nyílászárók
nem fémbõl.
20 Fürdõszobabútorok, fõleg tükrösszekrények; szelepek nem
fémbõl.
35 Kereskedelmi ügyletek, fõleg szanitertechnikai, fûtéstech-
nikai, klíma- és légtechnikai termékekkel, csövekkel, ipari szerel-
vényekkel, mélyépítési termékekkel, rögzítéstechnikai termékek-
kel és szerszámokkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.

(210) M 05 02746 (220) 2005.08.23.
(731) Hungarotrafik Kft., Gyöngyös (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; kávéházak; vendéglátóipar.

(210) M 05 02747 (220) 2005.08.23.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Erika, Dr. Molnár Erika Erzsébet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; és kulturális tevé-
kenység.
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(210) M 05 02748 (220) 2005.08.23.
(731) Qiu Wei Juan, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02756 (220) 2005.08.23.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DERBY
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, felvágottak,

sonka, tojás, tej, sajt, növényi olajok és zsíradékok, krémek, vala-
mint ezek kombinációjával készült kenhetõ, reszelhetõ, szeletel-
hetõ termékek.

(210) M 05 02750 (220) 2005.08.23.
(731) FADESA Hungaria Ingatlanfejlesztõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 02751 (220) 2005.08.23.
(731) FADESA Hungaria Ingatlanfejlesztõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CENTRAL PASSAGE BUDAPEST
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 02752 (220) 2005.08.23.
(731) Dunlop International Limited, Birmingham (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) DUNLOP
(511) 1 Gumioldatok, természetes és szintetikus latexvegyületek,

tömítõ- és szigetelõanyagok, ragasztók; gépjármûabroncsok ke-
nésére szolgáló vegyipari készítmények; gyártásban használatos
polimer emulziók; ebbe az osztályba tartozó ragasztóanyagok;
ebbe az osztályba tartozó membránok.
2 Festékek gépjármûvek köpenyperemeihez és abroncsaihoz;
védõbevonatok (festék vagy egyéb formában), beleértve a gépjár-
mûveken vagy azokkal kapcsolatban használatosakat; festékek

gépjármûvekhez; festékek különféle felhasználásra; ebbe az osz-
tályba tartozó tömítõ- és szigetelõanyagok; kittek.

16 Ragasztók; háztartásban és papíriparban használatos kémiai
kötõszerek.
17 Az ebbe az osztályba tartozó csomagoló-, tömítõ- és szigete-
lõanyagok; az ebbe az osztályba tartozó kötõanyagok és szerek; az
idetartozó membránok.
19 Habarcsok, vakolatok, beleértve a kötõvakolatot és -habar-
csot, simítóanyagok; aljzatborító anyagok és építõanyagok.

(210) M 05 02755 (220) 2005.08.23.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KARAVÁN
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, felvágottak,

sonka, tojás, tej, sajt, növényi olajok és zsiradékok, krémek, vala-
mint ezek kombinációjával készült kenhetõ, reszelhetõ, szeletel-
hetõ termékek.

(210) M 05 02757 (220) 2005.08.23.
(731) Doosan Infracore Co., Ltd., Dong-gu, Incheon (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 7 Fémmegmunkáló gépek és szerszámok; bányagépek és ké-
szülékek; építõgépek és készülékek; ki- és berakodógépek és -ké-
szülékek; halászati gépek és eszközök; vegyi feldolgozógépek és
-készülékek; textilipari gépek és készülékek; étel- vagy italfeldol-
gozó gépek és készülékek; fakitermelési, famegmunkáló vagy fu-
nérozó és rétegeltlemez-készítõ gépek és készülékek; papírpép
készítõ, papírgyártó vagy papír megmunkáló gépek és készülé-
kek; nyomda- vagy könyvkötõ gépek és készülékek; varrógépek;
mezõgazdasági gépek és eszközök; cipõkészítõ gépek; bõrcserzõ
gépek; dohányfeldolgozó gépek; üvegáru gyártó gépek és készü-
lékek; festõgépek és készülékek; csomagoló- vagy kiszerelõgé-
pek és készülékek; gépi meghajtású fazekaskorongok; mûanyag-
feldolgozó gépek és készülékek; félvezetõ gyártó gépek és rend-
szerek; gumiáru gyártó gépek és készülékek; kõmegmunkáló gé-
pek és készülékek; nem elektromos erõgépek (nem szárazföldi
jármûvek számára); sûrített levegõvel mûködõ vagy hidraulikus
gépek és eszközök; ragasztószalag készítõ gépek; automata bé-
lyegzõgépek; mosogatógépek; elektromos viaszpolírozó gépek;
mosógépek; porszívók; elektromos ételkeverõ gépek; javító rög-
zítõ gépek és készülékek; mechanikus parkolórendszerek; mosó-
berendezések jármûvekhez; fertõtlenítésre, rovarirtásra és szagta-
lanításra szolgáló motoros permetezõk (nem mezõgazdasági
használatra); gépalkatrészek (nem szárazföldi jármûvek számá-
ra); fûnyíró gépek; elektromosan mûködtethetõ függönyhúzó ké-
szülékek; hulladéktömörítõ gépek és készülékek; hulladékaprító
gépek; indítóberendezések motorokhoz és hajtómûvekhez;
váltakozó áramú motorok és egyenáramú motorok (nem tartoznak
bele a szárazföldi jármûvek motorjai, azonban beletartoznak bár-
mely váltakozó áramú motor és egyenáramú motor részei); válta-
kozó áram generátorok (szinkrongenerátorok); egyenáram gene-
rátorok; dinamókefék.

(210) M 05 02758 (220) 2005.08.23.
(731) Doosan Infracore Co., Ltd., Dong-gu, Incheon (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 12 Kötélpályák áru- vagy szállítmánymozgatáshoz; kirakodó
kocsi-buktatók (vasúti tehervagonok lejtéséhez); csilletolók; csil-
lekiemelõk; traktorok; nem elektromos erõgépek szárazföldi jár-
mûvek számára; ejtõernyõk; lopásgátló riasztók jármûvekhez; to-
lókocsik; váltakozó áramú motorok és egyenáramú motorok szá-
razföldi jármûvek számára (nem tartoznak bele ezek részei); vízi
jármûvek és ezek részei és alkatrészei; repülõgépek és ezek részei
és alkatrészei; vasúti gördülõállomány, valamint ezek részei és al-
katrészei; gépjármûvek, valamint ezek részei és alkatrészei; két-
kerekû motoros jármûvek; kerékpárok, valamint ezek részei és al-
katrészei; babakocsik; riksák; szánok és szántalpak; talicskák/ta-
ligák; kétkerekû kocsik; ló vontatta jármûvek; kerékpár utánfutók
(hátsó kocsik); gumi tapadókorongok tömlõk vagy gumiabroncs
javítására.

(210) M 05 03403 (220) 2005.10.20.
(731) COMERCIAL MASOLIVER, S.A., Begudá (Girona) (ES)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) RON VARADERO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 05 03404 (220) 2005.10.20.
(731) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázó anyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 05 03405 (220) 2005.10.20.
(731) WALMARK, a.s., Trinec (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Walmark - egészség az egész családnak
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok, ásványi anya-

gok és nyomelemek, diétás és erõsítõ készítmények és gyógysze-
rek humán célra, szirupok gyógyszerészeti célra, gyógynövényki-
vonatok, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és
gyógynövénykivonatokat tartalmazó kevert készítmények gyó-
gyászati célra, vitaminokkal vagy ásványi anyagokkal, vagy
nyomelemekkel gazdagított étrend-kiegészítõk gyógyszerészeti
célra, vitaminkészítmények, vitamin- és multivitamin készítmé-
nyek, ásványi anyagok és többféle ásványi anyagot tartalmazó ké-
szítmények, gyógyteák, gyógynövények gyógyászati használatra,
gyógyászati kiegészítõkkel készült gyógyhatású cukorkák vagy
pasztillák vagy tabletták, vagy rágógumik gyógyászati célra, gyó-
gyászati célra alkalmazott diétás anyagok, gyógyászati célra al-
kalmazott ásványvizek és diétás italok, diétás ételkészítmények
gyógyászati célra, táplálkozási adalékanyagok gyógyászati célra,
fehérje tartalmú készítmények és élelmiszerek gyógyászati célra,
balzsamok, krémek és kenõcsök gyógyászati célra, vegyi készít-
mények gyógyászati célra, gyógyhatású olajok és zsírok gyógyá-
szati célra, sók gyógyászati célra, tinktúrák gyógyászati célra,
gyógynövénykivonatok vagy szirupok, ásványi és vitamintáplá-
lék koncentrált formában, proteinkoncentrátumok táplálékkiegé-
szítõkként, élesztõ gyógyászati célra, táplálékkiegészítõk gyó-

gyászati célra, táplálkozási adalékanyagok és diétás készítmé-
nyek gyógyászati célra a napi táplálék helyettesítésére (beleértve
fitneszkészítményeket is) instant élelmiszerekként vagy különö-
sen tejport, vagy állati vagy növényi proteint tartalmazó és vitami-
nokkal, vagy ásványi anyagokkal vagy nyomelemekkel, vagy
cukorral dúsított külön keverékként.

29 Nem gyógyászati célra alkalmazott és állati eredetû anyago-
kat tartalmazó táplálékkiegészítõk, melyek ebbe az osztályba tar-
toznak, humán fogyasztásra szánt protein, proteintermékek és ké-
szítmények táplálkozási célra, készítmények táplálkozási célra
sportolók és magas energiafogyasztású egyének számára, zsela-
tin, zselatintermékek és készítmények táplálkozási célra, ehetõ
zsírok, ehetõ olajok, algakivonatok táplálkozási célra, készítmé-
nyek táplálkozási célra a napi táplálék kiegészítéseként fõleg tej-
porból vagy állati eredetû proteinbõl, vagy növényi proteinbõl vi-
taminok vagy ásványi anyagok, vagy nyomelemek vagy cukor,
tej, tejtermékek, joghurtok, konzerv gyümölcsök és zöldségek,
gyümölcs- vagy zöldségszeletek, fõzött gyümölcsök és zöldségek
vagy tartósított gyümölcsök, vagy savanyúságok, levesek, erõle-
vesek.

30 Nem gyógyhatású, növényi alapú anyagokat tartalmazó táp-
lálékkiegészítõk, melyek ebbe az osztályba tartoznak, cukrot tar-
talmazó cukrászkészítmények, rágógumi, édességek, jégkrém,
sütõipari termékek, tésztafélék, kakaó, kávé, tea, csokoládé, cso-
koládéval készült italok, teával készült italok, kávé és kakaó, ga-
bona alapú élelmiszerek humán fogyasztásra, tészták, müzli, méz,
propolisz humán fogyasztásra.

(210) M 05 03406 (220) 2005.10.20.
(731) Sweet Point Édesipari Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Ételed az életed
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 05 03409 (220) 2005.10.21.
(731) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

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

nem tartoznak más osztályokba; könyvkötészeti anyagok; fény-
képek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanya-
gok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cik-
kek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Hirdetés, propaganda- és reklámtevékenység, reklámszol-
gálat, kereskedelmi célú kiállításszervezés, piackutatás, reklám-
és propagandaanyag tervezése és készítése, reklámanyagok sok-
szorosítása és terjesztése, szervezeti tanácsadás, ellenõrzés, irá-
nyítás, felügyelet.
41 Újságok, hetilapok, folyóiratok, évkönyvek és eseti lapok
kiadása; könyv- és zenemûkiadás; hang- és videofelvételek és fil-
mek gyártása, ezek kölcsönzése és bérbeadása; nevelés; oktatás;
szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 05 03410 (220) 2005.10.21.
(731) Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda
(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; jogi kutatás; jogi szolgáltatások; ipar-
jogvédelmi tanácsadás; szerzõi jogok kezelése.
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(210) M 05 03525 (220) 2005.11.03.
(731) Palatin Károly, Sopron (HU)

(541) KÉKA GALÉRIA
(511) 38 Távközlés.

40 Anyagmegmunkálás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 05 03526 (220) 2005.11.03.
(731) Bongrain S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, sajt, tejszín, vaj, sajtmártás, étkezési olajok és zsírok.

(210) M 05 03528 (220) 2005.11.03.
(731) Animation Investment Inc. (California államban bejegyzett cég),

Culver City, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ANIMAX
(511) 38 Kábel- és mûholdas televíziós mûsorszórás animációs mû-

sorok vonatkozásában.

(210) M 05 03530 (220) 2005.11.04.
(731) Magyar Könyvklub Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 05 03531 (220) 2005.11.04.
(731) Szeidl Ágnes, Budapest (HU); Horváth Judit, Budapest (HU)
(740) dr. Szeidlné dr. Németh Mariann ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 41 Szakmai képzés; ezen belül: személyek, azaz a 2 bejelentõ
által emberek személyi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos
szolgáltatások; ezen belül: a toles nemzetközi közép és felsõfokú
angol jogi nyelvvizsgára való felkészítés; a profex magyar akkre-
ditált alsó, közép és felsõfokú angol jogi nyelvizsgára való felké-
szítés; a polgári jog (szerzõdések joga, gazdasági társaságok joga)
angol nyelven történõ oktatása; fordítási és tolmácsolási szolgál-
tatások; rövid intenzív nyelvi tréningek tartása; kifejezetten jogá-
szok számára szintrehozó nyelvi kurzusok tartása.

(210) M 05 03532 (220) 2005.11.02.
(731) The Monarch Beverage Company (Europe) Limited, Dublin (IE)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) RUSH! ENERGY
(511) 32 Engergiaitalok, gyümölcsitalok.

(210) M 05 03540 (220) 2005.11.04.
(731) ÉLPAK Rt., Gyöngyös (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 05 03536 (220) 2005.11.04.
(731) RAMSYS Rt., Kecskemét (HU)

(541) IG-REND
(511) 9 Elektronikus adattárolók, (csip; kártya), olvasók, vezeté-

kes/vezeték nélküli adattovábbító; képfeldolgozó rendszerek, va-
gyontárgyak (vagyoni értékû jogok); okmányok; bankjegyek ere-
detiségének, állapotának az ellenõrzése, vizsgálatára alkalmas,
továbbá vagyonvédelmi és helymeghatározó eszközök, hardve-
rek és szoftverek, elektronikus kártyarendszerek.
35 Jármû- és ingatlan-szakértõi véleménynyújtás, gazdasági
tanácsadás; becslések, ingatlan-, jármû forgalmi-kár-maradvány-
értékének a becslése, szakértõi tevékenység; üzleti információk,
számítógépes vagyonvédelmi adatbázis szervezés, kezelés.
41 Vagyonvédelemmel, bûnmegelõzéssel kapcsolatos kiadvá-
nyok, szakmai oktatás, távoktatás, gyakorlati képzés.
42 Gépjármû, okmány, bankjegy, vagyontárgyak mûszaki ere-
det- és eredetiségvizsgálata, származásigazolás; eredet- és erdeti-
ség igazoló tanúsítványok kiállítása, szakértõi vélemények készí-
tése, szaktanácsadás, állapotfelmérés.

(210) M 05 03537 (220) 2005.11.04.
(731) MÁVAUT Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Celldömölk (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; autóbusz-közlekedés, garázsbérlet, gépkocsi-kölcsönzés,
gépkocsival történõ szállítás, gyorsszolgálat (üzenet és áru továb-
bítására).

(210) M 05 02851 (220) 2005.09.01.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországi eredetû, növényi zsírokat tartalmazó sajtter-
mékek.
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(210) M 05 02852 (220) 2005.09.01.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországi eredetû, növényi zsírokat tartalmazó sajtter-
mékek.

(210) M 05 02854 (220) 2005.09.01.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországi eredetû, növényi zsírokat tartalmazó sajtter-
mékek.

(210) M 05 02855 (220) 2005.09.01.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TIHANY CRÉME KRÉMSAJT
(511) 29 Magyarországi eredetû, növényi zsírokat tartalmazó sajtter-

mékek.

(210) M 05 02789 (220) 2005.08.26.
(731) DEPAR-H Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 05 03199 (220) 2005.10.05.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Pezsgõk.

(210) M 05 03200 (220) 2005.10.05.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Pezsgõk.

(210) M 05 03201 (220) 2005.10.05.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Pezsgõk.

(210) M 05 03202 (220) 2005.10.05.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Pezsgõk.

(210) M 05 03203 (220) 2005.10.05.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Pezsgõk.
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(210) M 05 03204 (220) 2005.10.05.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Pezsgõk.

(210) M 05 03205 (220) 2005.10.05.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Pezsgõk.

(210) M 05 03681 (220) 2005.11.17.
(731) M-Ágnes Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 05 03682 (220) 2005.11.17.
(731) M-Ágnes Bt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 05 02863 (220) 2005.09.02.
(731) Standard Snacks SRL, Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyén szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nyek és cukrászsütemények, különösen sima és vaníliás kekszek
és sütemények.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 05 02865 (220) 2005.09.02.
(731) INTERMOBIL Trade Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Elõd, Somogyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HOP ON HOP OFF
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés, autóbusz-közlekedés, folyami szállítás, gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, fogadások tervezése (szórakoztatás).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, szállásügynökségek (szállodák, panziók), vendéglátó-
ipar.

(210) M 05 02870 (220) 2005.09.02.
(731) MASPEX OLYMPOS Üdítõital Gyártó Kft., Nyárlõrinc (HU)

(541) FIONA
(511) 29 Burgonyaszirom, dzsemek, almapüré, joghurtok, vaj, kom-

pótok, paradicsompüré, lekvár, margarin, gyümölcspép, tejes ita-
lok, tejtermékek, tej, fagyasztott gyümölcsök, feldolgozott földi-
mogyoró, kandírozott gyümölcsök, gyümölcskonzervek, tartósí-
tott gyümölcsök, cukrozott gyümölcsök, gyümölcsszeletek, gyü-
mölcskocsonya (zselé), gyümölcssaláták, gyümölcshéj, pikkalil-
li, paradicsomlé (fõzéshez), mazsola, tartósított zöldségek, zöld-
ségkonzervek, szárított zöldségek, zöldségsaláták, levesek.
30 Piskóták, briós, kenyér, malomipari termékek, sütemények,
rizsbõl készült sütemény, cukorkaáruk, csokoládé, csokoládé ala-
pú italok, gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru), rágógumi nem
gyógyászati célra, aprósütemények, teasütemények, tea, tea alapú
italok, kakaó, kakaó alapú italok, kakaós termékek, búzadara, ká-
vé, kávé alapú italok, növényi készítmények pótkávéként való
használatra, pattogatott kukorica, kukoricaliszt, fagylalt, jég-
krém, makaróni, metélt tészta, nudli, galuska, búzaliszt, méz,
müzli, kávé tejjel, kakaó tejesital, amerikai mogyorós készítmé-
nyek, mézeskalács, ravioli, zabpehely, gabonapelyhek, müzlisze-
letek, liszttartalmú ételek, fûszerek, pudingok, tavaszi tekercs,
rizs, édesítõszerek, salátaöntetek, desszertöntetek, kétszersültek,
kekszek, pótkávé, cukrászsütemények, gabonakészítmények,
gofri.
32 Alkoholmentes italok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,
eszenciák italok elõállításához, szódavizek, vizek, italok, almale-
vek, alkoholmentes koktélok, limonádék, készítmények likõrök
elõállításához, ásványvizek, készítmények italok elõállításához,
szörpök italokhoz, porok szénsavas italokhoz, izotóniás italok,
tejsavó alapú italok, gyümölcsnektárok, alkoholmentes gyü-
mölcsitalok, pasztillák szénsavas italokhoz, gyümölcslevek, gyü-
mölcsitalok, szénsavas gyümölcsitalok, paradicsomlevek (ita-
lok), zöldséglevek (italok).

(210) M 05 02872 (220) 2005.09.02.
(731) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kyungki-do (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ACTYON
(511) 12 Sportfurgonok, többrendeltetésû jármûvek, buszok, kiste-

herautók, billenõ rakfelületû gépkocsik, tehergépjármûvek, sze-
mélygépkocsik, sportautók, versenyautók, motorkerékpárok,
utánfutók, kamionok, jármûkerekek, traktorok mezõgazdasági
célra, valamint ezek 12. áruosztályba tartozó részei és tartozékai.

(210) M 05 03081 (220) 2005.09.22.
(731) Automobiles Citron, 75835 Paris Cedex 17 (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Citron Collection
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;

gépjármûvek, sebességváltó szekrények, karosszériaszerkezetek,
karosszériák, kormányrudazat, gépjármûvek kormányzása, fel-
függesztések és csapok, kormánymûvek, szervokormányok, kor-
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mányoszlopok, felfüggesztések, lengéscsillapítók, hajtómûvek,
fékek, kerekek, kerékabroncsok, keréktárcsák, pneumatikus gu-
miabroncsok, ülések, lopásgátló riasztóberendezések, kürtök,
üléshuzatok, fejtámaszok jármûülésekhez, biztonsági felszerelé-
sek, mint biztonsági övek és felfúvódó biztonság felszerelések,
visszapillantó tükrök, kormánykerekek, vontatóhorgok, csomag-
tartók, ablaktörlõk, borulásgátló csövek, védõrácsok, üzemanyag
elfolyásgátlók, felütõdésvédõk, síléctartók, napernyõk, ablakok.

(210) M 05 03082 (220) 2005.09.22.
(731) Automobiles Citron, 75835 Paris Cedex 17 (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Citron Spot
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;

gépjármûvek, sebességváltó szekrények, karosszériaszerkezetek,
karosszériák, kormányrudazat, gépjármûvek kormányzása, fel-
függesztések és csapok, kormánymûvek, szervokormányok, kor-
mányoszlopok, felfüggesztések, lengéscsillapítók, hajtómûvek,
fékek, kerekek, kerékabroncsok, keréktárcsák, pneumatikus gu-
miabroncsok, ülések, lopásgátló riasztóberendezések, kürtök,
üléshuzatok, fejtámaszok jármûülésekhez, biztonsági felszerelé-
sek, mint biztonsági övek és felfúvódó biztonság felszerelések,
visszapillantó tükrök, kormánykerekek, vontatóhorgok, csomag-
tartók, ablaktörlõk, borulásgátló csövek, védõrácsok, üzemanyag
elfolyásgátlók, felütõdésvédõk, síléctartók, napernyõk, ablakok.

(210) M 05 02873 (220) 2005.09.02.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MELOBAX
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények humán és ál-

latgyógyászati célra.

(210) M 05 03242 (220) 2005.10.10.
(731) BEL Syry Cesko, a.s., Zeletava (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SMETANITO
(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.

(210) M 05 03247 (220) 2005.11.07.
(731) Re-Bat Kht., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 9 Szárazelemek, akkumulátorok.

(210) M 05 03249 (220) 2005.10.10.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LA FESTA
(511) 29 Tej, sajt, tejtermékek és étkezési zsírok.

(210) M 05 03250 (220) 2005.10.10.
(731) Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) EDGE
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; kenõolajok és -zsírok;

üzemanyagok; nem kémiai adalékok üzemanyagokhoz, kenõ-
anyagokhoz és zsírokhoz; porelnyelõ, porsikosító és porlekötõ
kompozíciók; világítóanyagok.

(210) M 05 03251 (220) 2005.10.10.
(731) Rücker GmbH, Aurich (DE)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Trappistina
(511) 29 Tej; tejtermékek, különösen vaj, sajt, sajtkészítmények, tej-

szín, joghurt, túró, kefir, magas tejtartalmú és nem alkoholos
összetevõket tartalmazó tejes italok, tejpor étkezési célra; tojás;
élelmiszer-készítmények sovány tejbõl, növényi zsír, sók és enzi-
mek.

(210) M 05 03257 (220) 2005.10.10.
(731) Zhou Haifeng, Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03258 (220) 2005.10.10.
(731) Molnárné Biró Erzsébet, Õrbottyán (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.
5 Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyászati
használatra szolgáló készítmények és anyagok; egészségápolásra
szolgáló termékek; antiszeptikus és fertõtlenítõkészítmények;
bakterológiai, fungicid, biológiai és vegyi anyagok és készítmé-
nyek; vitaminok és ásványianyag készítmények, ezek gyógynö-
vényekkel adalékolt változatai; táplálékkiegésztítõ készítmények
humán célokra és állatok részére; táplálékok orvosi használatra;
csecsemõtáplálékok; tápanyagpótlók; inzulintermelést serkentõ
és/vagy befolyásoló gyógynövénytartalmú készítmények emberi
és állatgyógyászati célokra; diétás termékek gyermekek és bete-
gek részére.
30 Aprósütemények; cukrászati termékek; gabonafélékbõl ké-
szült ipari termékek, kekszek, mézeskalács, ostyák, pasztillák, pe-
hely, porok süteményekhez; tea; liszt, dara és egyéb gabonaké-
szítmények, kenyér, kétzsersültek, péksütemények, tészták; só,
teától eltérõ gyógynövényekkel és/vagy füszernövényekkel ada-
lékolt sókeverékek és darakeverékek, ezekkel készült sütõipari
készítmények; ízesítõk és füszerek, élelmiszer-adalékok.
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(210) M 05 03342 (220) 2005.10.17.
(731) Szuperinfó Magyarország Országos Laphálózatszervezõ

és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csákay Zoltán, 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; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 03339 (220) 2005.10.17.
(731) WEEK-END BABY Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Réder Erika ügyvéd, Budaörs

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 05 03340 (220) 2005.10.17.
(731) EUROPHARMA Hungária Rt., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) OILESSIMO
(511) 29 Étkezési olajok.

(210) M 05 03341 (220) 2005.10.17.
(731) EUROPHARMA Hungária Rt., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) OLAJESSIMO
(511) 29 Étkezési olajok.

(210) M 05 03343 (220) 2005.10.17.
(731) Szuperinfó Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csákay Zoltán, 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; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 03344 (220) 2005.10.17.
(731) Szuperinfó Magyarország Országos Laphálózatszervezõ

és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csákay Zoltán, 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; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 03345 (220) 2005.10.17.
(731) Szuperinfó Magyarország Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Csákay Zoltán, 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; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 03346 (220) 2005.10.17.
(731) Szuperinfó Magyarország Országos Laphálózatszervezõ

és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csákay Zoltán, 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; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 05 03349 (220) 2005.10.17.
(731) STELLA Kereskedelmi és Ipari Rt., Budapest (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek; arcápolás, szemápolás, kézápolás, test-
ápolás, lábápolás, körömápolás (professzionális és közönség-
cikk).

(210) M 05 03350 (220) 2005.10.17.
(731) STELLA Kereskedelmi és Ipari Rt., Budapest (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék

(546)

(511) 3 Sampon, balzsam, hajápolók, pakolók, styling termékek,
hajszesz, hajszínváltoztatók, dauervíz, (professzionális és közön-
ségcikk termékek).

(210) M 05 02905 (220) 2005.09.08.
(731) Tinto Fino Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Tinto Fino
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(210) M 05 03354 (220) 2005.10.17.
(731) Seres Sándor, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Fûszerek.

(210) M 05 03355 (220) 2005.10.17.
(731) TOTAL SA, Courbevoie (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CATANE
(511) 1 Hatásjavító szerek és adalékanyagok atkaölõ, gombaölõ, ro-

varirtó és gyomirtó szerekhez.
5 Atkaölõ, gombaölõ, rovarirtó és gyomirtó szerek.

(210) M 05 03358 (220) 2005.10.17.
(731) GUAN DA Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03381 (220) 2005.10.19.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03382 (220) 2005.10.19.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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.
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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.

(210) M 05 03384 (220) 2005.10.19.
(731) Autószerviz’96 Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

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

(210) M 05 03385 (220) 2005.10.19.
(731) Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 03396 (220) 2005.10.20.
(731) Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marjai Attila, Marjai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 05 03398 (220) 2005.10.20.
(731) Rádió 1 Rádiómûsort Készítõ és Közlõ Korlátolt Felelõsségû

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

(541) Whiteboy
(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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 05 03400 (220) 2005.10.20.
(731) VERDE Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Antónia 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.

(210) M 05 03218 (220) 2005.10.06.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03220 (220) 2005.10.06.
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull (GB)
(740) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest
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(541) SENOKOT
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; gyógyhatású

italok és készítmények ilyen italok elõállításához; diétás anyagok
gyógyászati használatra.

(210) M 05 03228 (220) 2005.10.06.
(731) Eurodrug Laboratories B.V., Hague (NL)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 05 03230 (220) 2005.10.06.
(731) Bristol Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (Delaware állam

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

Budapest

(541) LUMINITY
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán célra, diagnosztikai

készítmények humán célra.

(210) M 05 03501 (220) 2005.10.28.
(731) Stoller Márton, Budapest (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek.
25 Ruházati cikkek.

(210) M 05 03507 (220) 2005.11.02.
(731) dr. Belléncs László, Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Purás Rita, Dr. Purás Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba),
klisék, nyomdabetûk.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás.

(210) M 05 03508 (220) 2005.11.02.
(731) dr. Belléncs László, Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Purás Rita, Dr. Purás Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

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

szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba),
klisék, nyomdabetûk.

(210) M 05 03519 (220) 2005.11.03.
(731) Mont Blanc Capital Management Inc., City of Dover,

County of Kent (US)
(740) dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Xray
(511) 42 Pénzügyi instrumentumok kereskedésében tanácsot adó és

portfóliók összeállítását és elemzését végzõ, adatbázison alapuló,
grafikus felületû számítógépes programok kidolgozása, installá-
ciója, korszerûsítése, fenntartása; szellemi tulajdon licencek adá-
sa.

(210) M 05 03684 (220) 2005.11.17.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés.

(210) M 05 03685 (220) 2005.11.17.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés.

(210) M 05 03689 (220) 2005.11.17.
(731) AL-AMIR Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lásadás.

M968

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 05 03692 (220) 2005.11.17.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(546)

(511) 32 Sörök.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideigle-
nes szállásadás.

(210) M 05 03694 (220) 2005.11.17.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(546)

(511) 11 Világítóberendezések.
32 Alkoholmentes sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, va-
lamint más alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények
italokhoz.
35 Reklámozás, beleértve a weboldalakon, valamint külsõ és
belsõ falfelületeken történõ megjelenítést is; kereskedelmi ügyle-
tek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideigle-
nes szállásadás.

(210) M 05 03695 (220) 2005.11.17.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(546)

(511) 32 Sörök.
35 Reklámozás, beleértve a weboldalakon, valamint külsõ és
belsõ falfelületeken történõ megjelenítést is; kereskedelmi ügyle-
tek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szakmai
képzés.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideigle-
nes szállásadás.

(210) M 05 03696 (220) 2005.11.17.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 31 Tápanyagok állatok számára (állateledel).

(210) M 05 03550 (220) 2005.11.05.
(731) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Az egyensúly belülrõl fakad
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek, egészségügyi termékek gyógyá-

szati használatra; diétás anyagok, táplálék-kiegészítõk, ásványi
anyagok, vitaminok, vegyi készítmények gyógyászati vagy
gyógyszerészeti használatra, oltóanyagok.
16 Nyomtatott kiadványok, nevezetesen magazinok, brosúrák
és újságok az egészségmegõrzés területén.
38 Számítástechnikai szolgáltatások, nevezetesen online ma-
gazinok és hírlevelek, szakmai képzési és oktatási anyagok nyúj-
tása az egészségmegõrzés területén.
41 Szakmai képzés és oktatási anyagok biztosítása az egészség-
megõrzés területén.

(210) M 05 03541 (220) 2005.11.05.
(731) BLANCINVEST Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Koncz Áron, Koncz Ügyvédi Iroda, Esztergom

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 05 03549 (220) 2005.11.05.
(731) Choki Bank Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(210) M 05 03235 (220) 2005.10.07.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(541) Nelly
(511) 31 Tápanyagok állatok számára (állateledel).

(210) M 05 03237 (220) 2005.10.07.
(731) ANNERGY Kft., Budapest (HU)

(541) MILAGROSE
(511) 24 Ágynemû.

(210) M 05 03238 (220) 2005.10.07.
(731) CELL-LINE Kft., Budapest (HU)

(541) NEOPLANT
(511) 3 Kozmetikumok (gyógynövényes).

(210) M 05 03239 (220) 2005.10.07.
(731) R.B.Gy. PR Ügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) Fények Bálja
(511) 41 Szórakoztatás.

(210) M 05 03240 (220) 2005.10.07.
(731) CODEX Értékpapírnyomda Rt., Budakeszi (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, elõnyösen címkék, leporellók, könyvkötészeti
anyagok, fényképek, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anya-
gok, csomagolásra szolgáló mûanyagok, nyomdabetûk, klisék.

(210) M 05 03241 (220) 2005.10.07.
(731) CODEX Értékpapírnyomda Rt., Budakeszi (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, elõnyösen címkék, leporellók, könyvkötészeti
anyagok, fényképek, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anya-
gok, csomagolásra szolgáló mûanyagok, nyomdabetûk, klisék.

(210) M 05 03288 (220) 2005.10.12.
(731) MEDIST Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Magyar János, Dr. Magyar János Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(591)

(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

(210) M 05 03289 (220) 2005.10.12.
(731) DERMAX Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Magyar János, Dr. Magyar János Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

(210) M 05 03290 (220) 2005.10.12.
(731) DERMAX Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Magyar János, Dr. Magyar János Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

(210) M 05 03291 (220) 2005.10.12.
(731) Estridge Services Limited, Alexandria (AU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, beleértve a borotvaszappant is, illatszerek, illó-
olajok, kozmetikumok (beleértve krémek és folyadékok, hidratá-
ló és bõrpuhító krémek és folyadékok), hajápoló készítmények,
borotvakészítmények, dezodorok személyes használatra.
5 Gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények, nevezete-
sen készítmények gyógyászati használatra, beleértve az ebbe az
áruosztályba tartozó balzsamok, tyúkszemirtó szerek, lábápoló
készítmények; gombaölõ és baktériumölõ szerek a láb ápolására;
az ebbe az áruosztályba tartozó helyi bõrápoló készítmények.

(210) M 05 03292 (220) 2005.10.12.
(731) Valló Zoltán, Budapest (HU); Oláh Antal, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; bá-
lok szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók
(szolgáltatásai); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektro-
nikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõ-
adómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása; felíratozás (filmeké); fényképészet; film-
gyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és
tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése (szórakoztatás);
fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üze-
meltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek köl-
csönzése; hangstúdiók (szolgáltatásai); helyfoglalás show-mûso-
rokra; idõmérés sporteseményeken; játékkaszinó (szolgáltatásai);
játéktermi szolgáltatások nyújtása; jelbeszéd értelmezése; karao-
ke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezé-
se és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könnyûbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári
kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
levelezõ tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügynökségek mû-
vészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek köl-
csönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); okta-
tás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online el-
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érhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk]; online játékok
szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; óvodák (nevelés); pálya-
választási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése;
rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; ren-
dezvényszervezés; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok;
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sport
edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése (a jár-
mûvek kivételével); sportlétesítmények üzemeltetése; sportver-
senyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejáté-
kok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi dísz-
letek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú infor-
mációk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoz-
tatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; vallás-
oktatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vi-
dámparkok; videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videofilm-
gyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése;
videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés; világítóberende-
zések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zene
összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték;
állatidomítás; állatkertek üzemeltetése; éjszakai klubok; élõ elõ-
adások bemutatása; üdülési tárgyú információ; üdülõtáborok
szolgáltatásai (szórakoztatás).

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár (szolgáltatások); gyorséttermek; helyfoglalás panzi-
ókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;
kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjasottho-
nok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynöksé-
gek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, aszta-
lok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítá-
sa; turistaházak; vendéglátóipar; állatpanziók; átmeneti szállások
bérlete; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek; üdülõtáborok
szolgáltatásai (szállásadás).

(210) M 05 03293 (220) 2005.10.12.
(731) Valló Zoltán, Budapest (HU); Oláh Antal, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; reklámanyagok gyártása; kereskedelmi ügyle-
tek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; iratmásolás;
kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy rek-
lámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti
kérdésekben; költöztetõ szolgálat vállalkozások számára; köny-
velés; könyvvizsgálat; közlemények átírása; közönségszolgálat;
közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; lábon
álló fa értékbecslése; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy
kereskedelmi célból; munkaerõ toborzás; online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackuta-
tás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospek-
tusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámo-
zás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõi
ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;
statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; szakmai kon-
zultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyek-
ben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelé-
se; számlakivonatok összeállítása; személyzet kiválasztása pszi-
chológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; tehervagonok hely-
meghatározása számítógéppel; telefonos üzenetközvetítés (tele-
fonon el nem érhetõ személyeknek); televíziós reklámozás; titkár-
sági szolgáltatások; újság-elõfizetések intézése (mások számára);

állásközvetítõ irodák; árubemutatás; áruminták terjesztése; árve-
rés; önköltségelemzés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti
információk; üzleti menedzselés elõadómûvészek részére; üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanács-
adás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgál-
tatások.

(210) M 05 03337 (220) 2005.10.17.
(731) V-CONTACT IMPORT-EXPORT Kft., Szada (HU)

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

illóolajok, fogkrémek, frissítõ-, fényesítõ-, súrolószerek, fehérí-
tõkészítmények, egyéb mosásra szolgáló anyagok.

(210) M 05 03183 (220) 2005.10.04.
(731) TELE-DATA Távközlési Adatfeldolgozó és Hirdetésszervezõ

Kft., Budaörs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, marketing tevékenység.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, kiadói tevékenység, szövegek kiadása diszken.

(210) M 05 03184 (220) 2005.10.04.
(731) MyPhone Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Telefonkészülékek.
35 Reklámozás.
38 Távközlési kapcsolat létesítése világhálón, telefonszolgál-
tatások.

(210) M 05 03188 (220) 2005.10.04.
(731) László János, Sáránd (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 9 Érme- és pénzbedobásos játékautomaták, fénycsövek rek-
lámcélokra, pénzbedobós készülékekhez való gépezetek, világí-
tó, mozgó és rögzített táblák, mozifilmek, rajzfilmek.
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35 Rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, reklámozá-
sa, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, szabadtéri hirde-
tés, televíziós reklámozás.
41 Játékkaszinó (szolgáltatásai), játéktermi szolgáltatások
nyújtása, fogadások tervezése (szórakoztatás), rádió és televízió-
programok készítése, sorsjátékok lebonyolítása, show-mûsorok,
show-mûsorok szervezése, sportversenyek rendezése, szerencse-
játékok, televíziós szórakoztatás.

(210) M 05 03189 (220) 2005.10.04.
(731) Domoszlai Ferenc, Ráckeve (HU)

(541) Még Boldogabb Bulldog
(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.

(210) M 05 03190 (220) 2005.10.04.
(731) Domoszlai Ferenc, Ráckeve (HU)

(541) Green Eyes
(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-

ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 05 03193 (220) 2005.10.04.
(731) ZI LI Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 03101 (220) 2005.09.26.
(731) EMKTV Egyesült Magyar KábelTelevízió Híradástechnikai

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DigiTV
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(210) M 05 03106 (220) 2005.09.26.
(731) WEB SERVICES HUNGARY Kft., Pilisszentlászló (HU)
(740) dr. Simonyi T. Cs. Csaba, Dr. Simonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03378 (220) 2005.10.19.
(731) HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
(740) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

(210) M 05 03401 (220) 2005.10.20.
(731) Horváth István, Sárvár (HU)
(740) ifj. Horváth István, Sárvár

(541) H&I
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 05 03402 (220) 2005.10.20.
(731) MESE Közhasznú Társaság, Budapest (HU)

(541) Aktív Szemeszter
(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.
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(210) M 05 03412 (220) 2005.10.21.
(731) Pannondrink és Millennium Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Finomszeszbõl készült szeszesital-készítmény.

(210) M 05 03414 (220) 2005.10.21.
(731) Gemma ’92 Kft., Dunavarsány (HU)
(740) dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai 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.

(210) M 05 03416 (220) 2005.10.21.
(731) PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)

(546)

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

(210) M 05 03417 (220) 2005.10.21.
(731) PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)

(546)

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

(210) M 05 02892 (220) 2005.09.07.
(731) Realm Industrial Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 6 Fémcikkek.
7 Szerszámok.
9 Elektromos cikkek.
11 Lámpák és világítótestek.
19 Parketták.
27 Tapéták.

(210) M 05 02893 (220) 2005.09.07.
(731) SEAWING Fejlesztõ és Szolgáltató Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) SEAWING
(511) 38 Távközlés.

(210) M 05 02897 (220) 2005.09.07.
(731) AGENA Trading 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.

(210) M 05 02898 (220) 2005.09.07.
(731) Barán-Kalász Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Rokonai Balázs, Rokonai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) WHITE ROOM
(511) 41 Diszkók (szolgáltatásai), fogadások tervezése (szórakozta-

tás), játékkaszinó (szolgáltatásai), játéktermi szolgáltatások nyúj-
tása, karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szóra-
koztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, show-mûso-
rok, szórakoztatás, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai,
zenés kabarék, varieték, éjszakai klubok, élõ elõadások bemutatá-
sa.
43 Bár (szolgáltatások), székek, asztalok, asztalterítõk, üveg-
áruk kölcsönzése, vendéglátóipar, éttermek.

(210) M 05 02900 (220) 2005.09.07.
(731) CEMEX, S.A. de C.V., Monterrey, N.L. (MX)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Jövõt építünk
(511) 19 Nem fém építõanyagok, beleértve cementet, betont, habar-

csot, követ, meszet, gipszet, kavicsot, murvát, sódert, parkettákat,
padlóburkoló anyagokat, égetett és nem égetett téglát; burkolóla-
pok, mozaiklapok; nem fémbõl készült merev építési csövek; asz-
falt, szurok és kátrány; nem fémbõl készült hordozható szerkeze-
tek, beleértve modulokat, paneleket, elõre gyártott oszlopokat;
emlékmûvek, szerkezetek nem fémbõl.
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(210) M 05 02902 (220) 2005.09.07.
(731) Q-FORCE Kft., Budapest (HU)

(541) TIDAL
(511) 9 Videokazetta, CD-lemez, videojátékok.

16 Ragasztó, nevezetesen pillanatragasztó.
17 Szigetelõszalag.

(210) M 05 02906 (220) 2005.09.08.
(731) Pánczér László, Budapest (HU); Vörös Roland, Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02919 (220) 2005.09.08.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok, pezsgõk.

(210) M 05 02920 (220) 2005.09.08.
(731) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár (HU)
(740) dr. Gál András Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KAPOSVÁR KÁRTYA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 05 02925 (220) 2005.09.08.
(731) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(300) 2660920 2005.07.06. EP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) IN-BETWEEN CLEAN
(511) 21 Fogkefék, fogpiszkálók, fogselyem.

(210) M 05 02926 (220) 2005.09.08.
(731) Keen LLC, Alameda, California (US)
(300) 78/589,912 2005.03.17. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KEEN
(511) 18 Táskák, hátizsákok, poggyász és bõráruk.

25 Ruházati cikkek, lábbelik és fejfedõk.

(210) M 05 02927 (220) 2005.09.08.
(731) Keen LLC, Alameda, California (US)
(300) 78/698,922 2005.08.23. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 18 Táskák, hátizsákok, poggyász és bõráruk.
25 Ruházati cikkek, lábbelik és fejfedõk.

(210) M 05 02951 (220) 2005.09.12.
(731) PANNON KÁVÉ Kft., Gyöngyös (HU)
(740) dr. Hajdú Gábor ügyvéd, Szeged

(546)

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

(210) M 05 02956 (220) 2005.09.12.
(731) Drink Hungária Kft., Akasztó (HU);

Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 05 02957 (220) 2005.09.12.
(731) Drink Hungária Kft., Akasztó (HU);

Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(546)

(511) 33 Borok.
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(210) M 05 02975 (220) 2005.09.13.
(731) Déri Tamás, Budapest (HU);

Executive Office Bt., Budapest (HU)

(541) Okleveles Virtuális Asszisztens
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevé-

kenységek.

(210) M 05 02987 (220) 2005.09.14.
(731) INTERAKTÍV Televíziós Mûsorkészítõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 02988 (220) 2005.09.14.
(731) INTERAKTÍV Televíziós Mûsorkészítõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 02989 (220) 2005.09.14.
(731) QUADRAT Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) QUADRAT
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, építés tárgyú in-

formációk, építkezések felügyelete, irányítása, építõipari gépek
kölcsönzése.
42 Építészet, építészeti konzultáció, építési tervkészítés, kuta-
tás és fejlesztés, mûszaki tervtanulmányok készítése, mûszakirajz
készítés (mérnöki munkák).

(210) M 05 02984 (220) 2005.09.14.
(731) SAN JIN CSOPORT KFT., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk; felsõruházati cikkek, pólók, sapkák.

(210) M 05 02990 (220) 2005.09.14.
(731) Pony International, LLC (California államban bejegyzett cég),

Santa Barbara, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; bõröndök, utazó-
táskák, hátizsákok, sporttáskák, csomagolóládák, aktatáskák,
pénztárcák, levéltárcák, kézitáskák, vászontáskák, válltáskák,
hátitáskák; esernyõk, napernyõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02991 (220) 2005.09.14.
(731) VINCENT MARCO FASHION Kft., Vác (HU)
(546)

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

(210) M 05 03573 (220) 2005.11.08.
(731) Gábor János, Nagykáta (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Rágógumik.

(210) M 05 03574 (220) 2005.11.08.
(731) Gábor János, Nagykáta (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Rágógumik.

(210) M 05 03575 (220) 2005.11.08.
(731) Gábor János, Nagykáta (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Rágógumik.
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(210) M 05 02775 (220) 2005.08.25.
(731) Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ Egyesülete (MGE),

Gödöllõ (HU)
(740) Székelyhidi Tamás, Gödöllõ

(546)

(511) 29 Baromfihús; tojások.

(210) M 05 02779 (220) 2005.08.26.
(731) Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 02781 (220) 2005.08.26.
(731) Pannon Lovasakadémia, Kaposvár (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal, vadhús, húskivonatok.

(210) M 05 02787 (220) 2005.08.26.
(731) HUNTER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02788 (220) 2005.08.26.
(731) Béflex Beltéri és Kültéri Reklám Kft., Budapest (HU)

(541) BEFLEX
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-

kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 05 03113 (220) 2005.09.27.
(731) Rózsa-90 Beruházó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Túri Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Férfi-, nõi és gyermekzokni.

(210) M 05 03121 (220) 2005.09.27.
(731) HYUNDAI CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Optikai lemezek; notebook számítógépek (zsebszámítógé-
pek); laptop számítógépek (hordozható kisméretû számítógépek);
egerek (számítógépes adatbeviteli eszköz); egéralátétek; szken-
nerek; számítógépek; számítógépes memóriák; monitorok (szá-
mítógéphardver); lemezmeghajtók (számítógépekhez); nyomta-
tók számítógéppel történõ használatra; számítógép-billentyûze-
tek; floppylemezek (hajlékony mágneslemezek); zsebszámológé-
pek; elektronikus zseb fordítógépek (hordozható fordítógépek);
kompaktlemezek (CD-ROM-ok, csak olvasható kompaktleme-
zek); digitális személyi titkár (PDA, zseb-PC személyititkár-
programmal).
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(210) M 05 03282 (220) 2005.10.12.
(731) Zöld küllõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Váradi Gábor, Váradi Ügyvédi Iroda, Pécs

(541) COMPACT-PACK
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

(210) M 05 03284 (220) 2005.10.12.
(731) DIGIT-POSTER COMMUNICATIONS Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 03447 (220) 2005.10.25.
(731) MÁV LOKOMOTÍV HOTELS Szállodaüzemeltetõ

és Szolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Harsányi Gábor, Harsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés) idõleges szállásadás.

(210) M 05 03448 (220) 2005.10.25.
(731) MÁV LOKOMOTÍV HOTELS Szállodaüzemeltetõ

és Szolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Harsányi Gábor, Harsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés) idõleges szállásadás.

(210) M 05 03013 (220) 2005.09.16.
(731) Pálinkás Zsolt, Kiskõrös (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 05 03052 (220) 2005.09.21.
(731) Vincze László, Gyõr (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 05 03053 (220) 2005.09.21.
(731) Skull Vezetõképzõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Anikó ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03054 (220) 2005.09.21.
(731) SZAKKÖNYV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU); Mezõgazda Kiadó
és Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(541) KÖNYVSZÜRET
(511) 9 Számítástechnikai eszközök, mágneses adathordozók,

hanglemezek, oktatóberendezések és felszerelések.
16 Nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek, tanköny-
vek és ismeretterjesztõ kiadványok, könyvkötészeti cikkek, fény-
képek, tanítási és oktatási eszközök (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, árubemutatás, hirdetés, kirakatrendezés, piac-
kutatás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció,
irodai munkák.
38 Üzenetek továbbítása, telekommunikáció, távközlés, inter-
netszolgáltatás.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, elosztása, cso-
magküldõ tevékenység.
41 Nevelés, szakmai képzés, könyvkiadás.
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(210) M 05 03055 (220) 2005.09.21.
(731) Wiera Internet Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vetõ Gábor, Strasser Józsa Vetõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések
kölcsönzése; faxok továbbítása; hírügynökségek; hozzáférés biz-
tosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás táv-
közlési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üveg-
szálas hálózatok útján; mobil (celluláris) telefon összeköttetés;
modemek kölcsönzése; mûholdas átvitel; rádióadás; számítógép
terminálok közötti összeköttetések; távirati összeköttetések; táv-
iratok küldése; táviratok továbbítása; távírdai szolgáltatások; táv-
konferencia szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzé-
se.

(210) M 05 03056 (220) 2005.09.21.
(731) Fazekas Sándor, Budapest (HU); Márkus Éva, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 05 03057 (220) 2005.10.11.
(731) INTERTEX 2001 Kft., Gyõr (HU)

(541) SKÁLA METRÓ:TALÁLKOZZUNK AZ ÓRÁ-
NÁL!

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

(210) M 05 03058 (220) 2005.09.21.
(731) Camelot Hotels Kft., Budapest (HU)

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

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

(210) M 05 03059 (220) 2005.09.21.
(731) Norton America, LLC, Gladstone,Oregon (US)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) MANX
(511) 12 Motorkerékpárok, motorkerékpárrészek és motorkerékpár-

alkatrészek.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

(210) M 05 03061 (220) 2005.09.21.
(731) Norton America, LLC., Gladstone, Oregon (US)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) COMMANDO
(511) 12 Motorkerékpárok, motorkerékpárrészek és motorkerékpár-

alkatrészek.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

(210) M 05 03060 (220) 2005.09.21.
(731) Norton America, LLC., Gladstone, Oregon (US)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) NEMESIS
(511) 12 Motorkerékpárok, motorkerékpárrészek és motorkerékpár-

alkatrészek.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

(210) M 05 03062 (220) 2005.09.21.
(731) VELENCE TERMÁL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékeny-
ség; balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; bélye-
gek értékbecslése; bérházak kezelése; biztosítási statisztikai szol-
gáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékeny-
ség; biztosítások; csekkek (hitelességének) ellenõrzése; elszámo-
lóház, klíringház; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgál-
tatások (pénzügyi); finanszírozási szolgáltatások; gyûjtések szer-
vezése; hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások;
hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyek-
ben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; in-
gatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; jelzálog-hitele-
zés; jótékonysági célú gyûjtések; kölcsön (finanszírozás); kölcsö-
nös támogatási alapok szolgáltatásai; követelésbehajtási ügynök-
ségek; lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; mezõgaz-
dasági ingatlanok bérlete; mûtárgyak értékbecslése; numizmati-
kai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; óvadék, ke-
zesség; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyi elemzések;
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénz-
ügyi igazgatás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szpon-
zorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek
értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek
[apartmanok]; széfletét szolgáltatások; takarékpénztárak; tele-
bank szolgáltatások; terhelõkártya-szolgáltatások; tõkekihelye-
zés, tõkeberuházás; tõzsdei árfolyamjegyzés; tõzsdeügynöki te-
vékenység; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tûzkár
elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés;
vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés; ékszerek értékbecs-
lése; életbiztosítás; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helye-
zése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; bá-
lok szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók
(szolgáltatásai); egészség (védõ) klubok (kondicionálás); elektro-
nikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõ-
adómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása; feliratozás (filmeké); fényképészet; film-
gyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és
tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése (szórakoztatás);
fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üze-
meltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek köl-
csönzése; hangstúdiók (szolgáltatásai); helyfoglalás show-mûso-
rokra; idõmérés sporteseményeken; játékkaszinó (szolgáltatásai);
játéktermi szolgáltatások nyújtása; jelbeszéd értelmezése; karao-
ke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezé-
se és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könnyûbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári
kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
leírószolgálat; levelezõ tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügy-
nökségek mûvészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások;
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mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások); oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizs-
gáztatás; on-line elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthe-
tõk]; online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; óvo-
dák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióké-
szülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; rá-
diós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok;
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjáté-
kok lebonyolítása; sport edzõtábori szolgáltatások; sportfelszere-
lések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények
üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és ve-
zetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpó-
ziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szink-
ronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testneve-
lés; tornatanítás; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofelvevõ készülékek köl-
csönzése; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; video-
szalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; video(szalagra) fil-
mezés; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy film-
stúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; ze-
nés kabarék, varieték; állatidomítás; állatkertek üzemeltetése; éj-
szakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú informá-
ció; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár (szolgáltatások); gyorséttermek; helyfoglalás panzi-
ókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;
kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjasottho-
nok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynöksé-
gek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, aszta-
lok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítá-
sa; turistaházak; vendéglátóipar; állatpanziók; átmeneti szállások
bérlete; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek; üdülõtáborok
szolgáltatásai (szállásadás).

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; alko-
holbetegek elvonó kezelése; aromaterápiás szolgáltatások; beteg-
ápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;
egészségügyi szolgáltatások; faiskolai szolgáltatások; fák gyógy-
vágása; féregirtás [mezõgazdaságban, kertmûvelésben és erdé-
szetben]; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; gyepgondo-
zás; gyógyszerészeti tanácsadás; gyomirtás; hajbeültetés; hátge-
rincmasszázzsal gyógyítás; kertészet; kertmûvelés; klinikák; kór-
házi szolgáltatások; koszorúkészítés; közfürdõk higiéniai célok-
ra; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; manikûr-
szolgáltatások; masszázs; menhelyek (szociális otthonok); mes-
terséges megtermékenyítési szolgáltatások; mezõgazdasági fel-
szerelések kölcsönzése; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák;
orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; plaszti-
kai sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szép-
ségszalonok; szülésznõk szolgáltatásai; tájkertész-szolgáltatá-
sok; tetoválás; török fürdõk; trágyáknak és más mezõgazdasági
vegyi terméknek légi és felszíni szétszórása; vérbanki szolgáltatá-
sok; virágkötészet; állatgyógyászati szolgáltatások; állatkozmeti-
ka; állatok ápolása; állattenyésztés.

(210) M 05 02796 (220) 2005.08.29.
(731) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 05 03920 (220) 2005.12.09.
(731) Old Lake Holding Rt., Tata (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Old Lake
(511) 25 Sportruházat, különösen golfozás céljára.

28 Sportcikkek, különösen golfozás céljára.
41 Golfpályák üzemeltetése; klubszolgáltatások (szórakozta-
tás vagy oktatás); szabadidõs szolgáltatások nyújtása; sportléte-
sítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; sportfelsze-
relések kölcsönzése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórako-
zás).
43 Bár (szolgáltatások); étkezdék; éttermek; gyorséttermek;
kantinok; büfék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; panziók;
szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.

(210) M 05 03973 (220) 2005.12.14.
(731) Öko-Box Sammelgesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás, különösen csomagolóanyag újrahasznosításá-
val kapcsolatban.
39 Áruk csomagolása; hulladékok szállítása és tárolása.
40 Anyagmegmunkálás; különösen a csomagolásnál keletkezõ
csomagoló-hulladékok felhasználása.

(210) M 05 04103 (220) 2005.12.21.
(731) TERMOMENT Tüzeléstechnikai Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Borsai Nelly, Dr. Borsai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 03923 (220) 2005.12.09.
(731) ViaporConsulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Esztári Csaba, Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 05 03931 (220) 2005.12.09.
(731) Gyõri Likõripari Rt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Pálinkák, likõrök, alkoholtartalmú italok (a sörök kivételé-
vel).

(210) M 05 03762 (220) 2005.11.25.
(731) HATEX HWS Textilipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Mór (HU)
(740) dr. Süle Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Zokni.

(210) M 05 03764 (220) 2005.11.25.
(731) REVER NILE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Zokni.

(210) M 05 03765 (220) 2005.11.25.
(731) Ilka és Társa Bt., Pécs (HU)

(546)

(511) 29 Tejtermékek.

(210) M 05 03772 (220) 2006.01.16.
(731) BiYo Produkt Mezõgazdasági és Élelmiszeripari

Kutató-Fejlesztõ, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Komárom (HU)

(740) dr. Deák Péter, Deák Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) VITAGUM
(511) 30 Rágógumi.

(210) M 05 03948 (220) 2005.12.13.
(731) SIMOVILL Ipari Szövetkezet „felszámolás alatt”,

Simontornya (HU)
(740) dr. Miksné dr. Szökrényes Erzsébet ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 11 Bányászlámpák; biztonsági lámpák; csíraölõ égõk; lámpák
levegõ tisztításához; fénycsövek; laborlámpák; lámpák; lámpák,
elektromos; lámpák világításra; mennyezetvilágítások; reflekto-
rok; ultraibolya sugárzók, UV-lámpák; vetítõlámpák; világítóbe-
rendezések és készülékek.

(210) M 05 03950 (220) 2005.12.13.
(731) Tõke Tünde, Szombathely (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; alakításra alkalmas fa;
ácsmunkák nem fémbõl; belsõ borítólemezek, nem fémbõl, építé-
si célra; burkolólapok nem fémbõl, építési célra; burkolólemezek
nem fémbõl, építési célra; deszkák fából építéshez; boronafalas
szerkezet; elõre gyártott rámpák, nem fémbõl; elõtetõ, nem fém-
bõl; építési fa; épületek nem fémbõl; elõregyártott építõipari fa-
termékek, elõregyártott faházak; építési elemek házakhoz, épüle-
tekhez nem fémbõl; mindezek részei és tartozékai; félig megmun-
kált faáruk; furnérlemezek; felvonulási épületek, barakkok; fö-
démgerendák nem fémbõl; garázsépületek, nem fémbõl; keríté-
sek nem fémbõl.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés; építési
tárgyú információk; építkezések felügyelete (irányítása); épüle-
tek (nem fémbõl) utólagos szervizelése, karbantartása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; építési tervkészítés; építé-
szet; építészet konzultáció; belsõépítészet; lakberendezés.

(210) M 05 03954 (220) 2005.12.13.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 16 Nyomdaipari termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok,
képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 03955 (220) 2005.12.13.
(731) Béres András, Szombathely (HU)
(740) dr. Berényi Tamás ügyvéd, Szombathely

(541) DOM-INNO
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; ablakkeretek, ablakto-
kok nem fémbõl; ablakok, nem fémbõl; ajtók, nem fémbõl; ajtó-
keretek, ajtótokok nem fémbõl; ajtótáblák, kapubéleletek nem
fémbõl; alakításra alkalmas fa; belsõ borítólemezek, nem fémbõl,
építési célokra; burkolatok (építés), nem fémbõl; burkolólapok
építéshez, nem fémbõl; burkolólapok, nem fémbõl; burkolóleme-
zek, nem fémbõl; csapóajtók, nem fémbõl; deszkák fából, építés-
hez; díszlécek párkányokhoz, nem fémbõl; dongafák; dúcok, tám-
fák nem fémbõl; elõtetõk, nem fémbõl; emlékmûvek, nem fém-
bõl; fa burkolatokhoz; fa útburkolatok; faburkolatok; faforgácsle-
mez (farostlemez) (építés); falborítások (építés), nem fémbõl; fal-
borítások, nem fémbõl; felvonulási épületek, barakkok; födémge-
rendák, nem fémbõl; furnér, lemezelt fatábla; fûrészáru, deszka-
áru; fûrészelt fa; gerendák, tartóoszlopok, nem fémbõl; hónaljfák,
keskeny pallók; kandallóburkolatok; kapuk, nem fémbõl; keríté-
sek, nem fémbõl; külsõ redõnyök, nem fémbõl, nem textilanya-
gokból; lécek, nem fémbõl; lépcsõfokok, nem fémbõl; lépcsõk,
nem fémbõl; lépcsõpofák (lépcsõházak részei), nem fémbõl; luga-
sok (építmények); madárfürdõk (nem fém szerkezetek); madárhá-
zak, nem fémbõl (építmények); megmunkált fa; mennyezetek,
nem fémbõl; mobil épületek, nem fémbõl; mobil melegházak,
nem fémbõl; zsindelyek; ácsmunkák nem fémbõl; állványzatok,
nem fémbõl; építési fa; építõanyagok, nem fémbõl; épületek, nem
fémbõl; épületpanelok, nem fémbõl.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; bútorasztalos
munkák (javítás); bútorfelújítás; bútorok karbantartása; kõmû-
vesmunkák; külsõ és belsõ festés; lakkozás; raktárak építése és ja-
vítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások (építés); tetõfedõ
munkák; vakolási munkák.

(210) M 05 03956 (220) 2005.12.13.
(731) NOVO DOM ’94 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Szombathely (HU)
(740) dr. Berényi Tamás ügyvéd, Szombathely

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; ablakkeretek, ablakto-
kok nem fémbõl; ablakok, nem fémbõl; ajtók, nem fémbõl; ajtó-
keretek, ajtótokok nem fémbõl; ajtótáblák, kapubéleletek nem
fémbõl; alakításra alkalmas fa; belsõ borítólemezek, nem fémbõl,
építési célokra; burkolatok (építés), nem fémbõl; burkolólapok
építéshez, nem fémbõl; burkolólapok, nem fémbõl; burkolóleme-
zek, nem fémbõl; csapóajtók, nem fémbõl; deszkák fából, építés-
hez; díszlécek párkányokhoz, nem fémbõl; dongafák; dúcok, tám-
fák nem fémbõl; elõtetõk, nem fémbõl; emlékmûvek, nem fém-
bõl; fa burkolatokhoz; fa útburkolatok; faburkolatok; faforgácsle-
mez (farostlemez) (építés); falborítások (építés), nem fémbõl; fal-
borítások, nem fémbõl; felvonulási épületek, barakkok; födém-
gerendák, nem fémbõl; furnér, lemezelt fatábla; fûrészáru, desz-
kaáru; fûrészelt fa; gerendák, tartóoszlopok, nem fémbõl; hónalj-
fák, keskeny pallók; kandallóburkolatok; kapuk, nem fémbõl; ke-
rítések, nem fémbõl; külsõ redõnyök, nem fémbõl, nem textil-
anyagokból; lécek, nem fémbõl; lépcsõfokok, nem fémbõl; lép-
csõk, nem fémbõl; lépcsõpofák (lépcsõházak részei), nem fém-
bõl; lugasok (építmények); madárfürdõk (nem fém szerkezetek);
madárházak, nem fémbõl (építmények); megmunkált fa; mennye-
zetek, nem fémbõl; mobil épületek, nem fémbõl; mobil meleghá-
zak, nem fémbõl; zsindelyek; ácsmunkák nem fémbõl; állványza-

tok, nem fémbõl; építési fa; építõanyagok, nem fémbõl; épületek,
nem fémbõl; épületpanelok, nem fémbõl.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; bútorasztalos
munkák (javítás); bútorfelújítás; bútorok karbantartása; kõmû-
vesmunkák; külsõ és belsõ festés; lakkozás; raktárak építése és ja-
vítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások (építés); tetõfedõ
munkák; vakolási munkák.

(210) M 05 03957 (220) 2005.12.13.
(731) Mölkky Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

(210) M 05 03958 (220) 2005.12.13.
(731) KADIA Jármûkarosszéria és Pótkocsigyártó Betéti Társaság,

Pécs (HU)
(740) dr. Tímár Csaba ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 05 03975 (220) 2005.12.14.
(731) VG Agro Kft., Budapest (HU)

(541) ALTEREGO
(511) 1 Mezõgazdasági vegyi termék.

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

(210) M 05 03924 (220) 2005.12.09.
(731) Comet-Bau Kft., Sárvár (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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 05 03925 (220) 2005.12.09.
(731) Comet-Bau Kft., Sárvár (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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 03928 (220) 2005.12.09.
(731) SZEMÁKA Kft., Törökszentmiklós (HU)

(541) ZSELLÉR
(511) 29 Húskészítmények; füstölt kolbász, nyári turista, kenõmájas,

csípõs vékony kolbász, csemege vastag kolbász, fokhagymás fel-
vágott, fokhagymás páros kolbász.

(210) M 05 03932 (220) 2005.12.09.
(731) Debreceni József Attila, Tahi (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes koktél.
33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, alkoholos
gyümölcskivonatok.

(210) M 05 03801 (220) 2005.11.30.
(731) Foltin-Globe Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 03809 (220) 2005.11.30.
(731) ÉMI-TÜV Bayern Kft., Szentendre (HU);

Det Norske Veritas Magyarország, Budapest (HU);
SGS Hungária Kft., Budapest (HU);
TÜV Rheinland InterCert Kft., Budapest (HU)

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

(546)

(511) 42 Minõség-ellenõrzés; minõségtanúsítás; mûszaki szakértõi
tevékenység; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kap-
csolatban).

(210) M 05 03811 (220) 2005.11.30.
(731) CLAIR.NET.7 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Õr Mária, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 05 03812 (220) 2005.11.30.
(731) THINH-MAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ambrus Péter, Ambrus Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 05 03813 (220) 2005.11.30.
(731) Varró András, Kóka (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 05 03814 (220) 2005.11.30.
(731) OXIVIT Egészségügyi Szolgáltató és Ellátó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Császár Mátyás, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.
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(210) M 05 03817 (220) 2005.11.30.
(731) Papp József, Szentgotthárd (HU)
(740) dr. Bozsogi Adrienn, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03818 (220) 2005.11.30.
(731) MAMMINA Ruházati Kereskedelmi Bt., Csomád (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03819 (220) 2005.11.30.
(731) 20Q.net Inc., Ottawa, Ontario (CA)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TUDOK OLVASNI A GONDOLATAIDBAN
(511) 9 Vezeték nélküli kézi eszközök, nevezetesen rádiótelefonok

és digitális személyi titkárok.
28 Hordozható elektronikus játékok.

(210) M 05 03820 (220) 2005.11.30.
(731) MOKATE SA, Ustron (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Tea.

(210) M 05 03821 (220) 2005.11.30.
(731) SB Furniture Industry Co., Ltd., Pakkret, Nonthaburi (TH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 20 Ágyak; éjjeliszekrények; öltözõasztalok; zsámolyok; ruha-
szekrények; oldalsó ruhaakasztó; vitrinek; fiókos szekrények; tá-
lalóasztalok; cipõszekrények; kávézóasztalok; étkezõasztalok;
étkezõszékek és otthoni íróasztalok; díványok; irodabútorok;
konyhabútorok, gardróbszobák.

(210) M 05 03822 (220) 2005.11.30.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, csecsemõtápszerek; ragtapaszok, sebkötözõ szerek; fog-
tömõ készítmények fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó
szerek; fungicid és herbicid készítmények.

(210) M 05 03824 (220) 2005.11.30.
(731) SB Furniture Industry Co., Ltd., Pakkret, Nonthaburi (TH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 20 Ágyak; éjjeliszekrények; öltözõasztalok; zsámolyok; ruha-
szekrények; oldalsó ruhaakasztó; vitrinek; fiókos szekrények; tá-
lalóasztalok; cipõszekrények; kávézóasztalok; étkezõasztalok;
étkezõszékek és otthoni íróasztalok; díványok; irodabútorok;
konyhabútorok, gardróbszobák.

(210) M 05 04036 (220) 2005.12.15.
(731) Simó Tiborné Domonkos Gabriella, Leányfalu (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék

(546)

(511) 3 Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;
fogkrémek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; borotvák.
20 Bútorok, tükrök, keretek.
21 Fésûk és szivacsok; kefék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 04093 (220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) HÁTTÉR
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 05 04104 (220) 2005.12.21.
(731) SylvaGraph Reklám Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SylvaGraph
(511) 35 Reklám és hirdetés; marketingszolgáltatás; kereskedelmi és

reklám kiállítás- és vásárszervezés.
40 Nyomdai szolgáltatások, fotónyomtatás, számítógépes
nyomtatás, feliratok és plakátok nyomtatása.
42 Grafikai tervezés, dekorációtervezés, arculattervezés.
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(210) M 05 04114 (220) 2005.12.22.
(731) Foktõi János, Budapest (HU); dr. Horváth T. Béla ügyvéd,

Budapest (HU); Dénes Zsuzsánna, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth T. Béla ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok és klisék.
41 Szórakoztatás.

(210) M 05 04115 (220) 2005.12.22.
(731) Foktõi János, Budapest (HU); dr. Horváth T. Béla ügyvéd,

Budapest (HU); Dénes Zsuzsánna, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth T. Béla ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok és klisék.
41 Szórakoztatás.

(210) M 05 04116 (220) 2005.12.22.
(731) Foktõi János, Budapest (HU); dr. Horváth T. Béla ügyvéd,

Budapest (HU); Dénes Zsuzsánna, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth T. Béla ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok és klisék.
41 Szórakoztatás.

(210) M 05 04120 (220) 2005.12.22.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 05 04121 (220) 2005.12.22.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 05 04123 (220) 2005.12.22.
(731) Budapest Fashion Week Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 04124 (220) 2005.12.22.
(731) INFORÁDIÓ Kft., Budapest (HU)

(591)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 04125 (220) 2005.12.22.
(731) INFORÁDIÓ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 04128 (220) 2005.12.22.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) GARDIS
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; hü-

velyesek; kenhetõ édes krémek, melyek a 29. áruosztályba tartoz-
nak.
30 Liszt és gabonakészítmények; rizs; zsemlemorzsa; dara; sü-
tési hozzávalók, különösen sütõpor; élesztõ; vaniliáscukor; nát-
ron; ízesítõszerek, különösen citromíz; kocsonyapuding, puding;
méz; kenhetõ édes krémek, melyek a 30. áruosztályba tartoznak;
gabonatermékek reggelihez.
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(210) M 05 04129 (220) 2005.12.22.
(731) Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) EDGE SPORT
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; kenõolajak és kenõzsí-

rok; tüzelõanyagok; nem vegyi adalékok tüzelõanyagokhoz, ke-
nõanyagokhoz és zsírokhoz; porfelszívó, portalanító és porlekötõ
termékek; világítóanyagok.

(210) M 05 04130 (220) 2005.12.22.
(731) ZETA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Lajos Sándor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

(210) M 05 04177 (220) 2005.12.28.
(731) BONGRAIN S.A. (a French Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SAJTISSIMO
(511) 29 Sajt, sajtkrém.

(210) M 05 04178 (220) 2005.12.28.
(731) BONGRAIN S.A. (a French Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TERMÉSZET KRÉMJE
(511) 29 Sajt, sajtkrém és tejtermékek.

(210) M 05 04180 (220) 2005.12.28.
(731) Novák Tamás, Páty (HU); Veress Ildikó, Páty (HU)

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

zés.

(210) M 05 04182 (220) 2005.12.29.
(731) FREESTYLE PROMOTION Kiadó és Rendezvényszervezõ Bt.,

Debrecen (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.

(210) M 05 04185 (220) 2005.12.29.
(731) S.K. SOÓKY Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (készü-
lékek kivételével); nyomdabetûk, klisék; fényképek; könyvköté-
szeti anyagok.
41 Szakmai képzés; oktatás, nevelés; kulturális tevékenység;
szórakoztatás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; íráselemzés; írásszakér-
tés; grafológiai tanácsadás.

(210) M 05 03829 (220) 2005.12.01.
(731) Different Group Befektetési és Menedzsment Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Bartha Sándor, Dr. Bartha Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok, alsónad-
rágok, rövid, alsónemûk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz
(ruhanemûk részei), boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat),
bõrruházat, bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz, cilinderek, kürtõ-
kalapok, cipõfelsõrészek, cipõk, cipõsarkak, cipõtalpbetétek, ci-
põvasalások, csecsemõkelengyék, babakelengyék, csecsemõnad-
rágok, csuklyák, kapucnik (ruházat), csúszásgátlók lábbelikhez,
dupla sarkok harisnyára, dupla sarkok lábbelikhez, dzsekik,
dzsörzék (ruházat), egyenruhák, facipõk, fátylak (ruhanemûk),
fejfedõk (kalapáruk), fejszalagok [ruházat], felsõkabátok, felöl-
tõk, felsõruházat, fityulák, futballcipõk, fülvédõk (ruházat), für-
dõköpenyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, für-
dõruhák, fürdõsapkák, fürdõszandálok, fürdõcipõk, fûzõk, fûzõk
(ruházat), fûzõs bakancsok, fûzõvédõk, gabardin (ruházat), gallé-
rok (ruházat), harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötõk,
harisnyatartós csípõfûzõ, harisnyák, hurkolt/kötöttáruk, ingek,
ingelõk, ingblúzok, ingvállak, pruszlikok, izzadságfelszívó alsó-
nemûk, izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok, jelmezek, kabátok,
kalapok, kalapvázak, kamásnik (bokavédõk), kaplik, cipõorrok,
karék, manipula (egyházi), kemény ingmellek, plasztronok, kerek
papi sapkák, kerékpáros öltözetek, kesztyûk (ruházat), kezeslába-
sok (felsõruházat), készruhák, kézelõk (ruházat), kombinék (alsó-
nemûk), kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények (ruhane-
mûk), kötöttáruk, lábbeli felsõrészek, lábbelik, lábszárvédõk, ka-
másnik, levehetõ gallérok, libériák, inasruhák, magas szárú cipõk,
magas szárú lábbelik, mantillák (csipke fejkendõk), matrózblú-
zok, melegítõk, szvetterek, mellények, melltartók, miseruhák,
kazulák, mitrák, püspöksüvegek.
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;adatok vagy dokumentumok átalakí-
tása fizikai médiumból elektronikus médiumba, anyagpróba, bak-
teriológiai kutatás, belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolás-
tervezési szolgáltatások, divattervezés, felhõk szétoszlatása, fizi-
kai kutatások, földmérés, geológiai felderítés, geológiai kutatás,
geológiai szakvélemények készítése, gépjármûvek mûszaki vizs-
gálata, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, hosting szolgál-
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tatások weboldalakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari forma-
tervezés, iparjogvédelmi figyelõszolgálat, iparjogvédelmi tanács-
adás, jogi kutatás, jogi szolgáltatások, kozmetikai kutatás, kõolaj-
mezõk kiaknázásának elemzése, környezetvédelmi tanácsadás,
kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás, mérték-
hitelesítés (mérésügy), minõség-ellenõrzés, mûalkotások hitele-
sítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki
tervtanulmányok készítése, olajkutak ellenõrzése, olajkutatás,
stíldíszítés (ipari formatervezés), szakvélemények adása kõolaj-
mezõkrõl, szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcso-
latban), számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakí-
tása, Számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok
sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok
helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes
rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás,
számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok kor-
szerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-
programozás, számítógépszoftver fenntartása, szellemi tulajdon
licencek adása, szerzõi jogok kezelése, tenger alatti kutatás, texti-
lek tesztelése (kipróbálása), választottbírósági/döntõbírósági
szolgáltatások, várostervezés, vegyelemzés, kémiai analízis, ve-
gyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások, weboldalak alkotása
és fenntartása mások számára, építési tervkészítés, építészet, épí-
tészeti konzultáció.

(210) M 06 00677 (220) 2006.02.27.
(731) Gold-Designe Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok; alsónad-
rágok, rövid; alsónemûk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz
(ruhanemûk részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat);
bõrruházat; bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz; cilinderek, kürtõ-
kalapok; cipõfelsõrészek; cipõk; cipõsarkak; cipõtalpbetétek; ci-
põvasalások; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõnad-
rágok; csuklyák, kapucnik (ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez;
díszzsebkendõk [ruházat]; dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok
lábbelikhez; dzsekik; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; facipõk;
fátylak (ruhanemûk); fejfedõk (kalapáruk); fejszalagok [ruházat];
felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; fityulák; futballcipõk; fülvé-
dõk (ruházat); fürdõköpenyek; fürdõnadrágok, úszónadrágok;
fürdõpapucsok; fürdõruhák; fürdõsapkák; fürdõszandálok, fürdõ-
cipõk; fûzõk; fûzõk (ruházat); fûzõs bakancsok; fûzõvédõk; ga-
bardin (ruházat); gallérok (ruházat); harisnyanadrágok; harisnya-
tartók, harisnyakötõk; harisnyatartós csípõfûzõ; harisnyák; hur-
kolt/kötöttáruk; ingek; ingelõk, ingblúzok; ingszatlik; ingvállak,
pruszlikok, izzadságfelszívó alsónemûk; izzadságfelszívó haris-
nyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamás-
nik (bokavédõk); kaplik, cipõorrok; karék, manipula (egyházi);
kemény ingmellek, plasztronok; kerek papi sapkák; kerékpáros-
öltözetek; kesztyûk (ruházat); kezeslábasok (felsõruházat); kész-
ruhák; kézelõk (ruházat); kombinék (alsónemûk); kosztümök;
köntösök, pongyolák; kötények (ruhanemûk); kötöttáruk; lábbeli
felsõrészek; lábbelik; lábszárvédõk, kamásnik; levehetõ gallérok;
libériák, inasruhák; magas szárú cipõk; magas szárú lábbelik;
mantillák (csipke fejkendõk); matrózblúzok; melegítõk, szvette-
rek; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; melltar-
tók; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok, kar-
mantyúk (ruhanemûk); munkaruhák, munkaköpenyek; mûbõr ru-
házat; mûvésznyakkendõk; nadrágok; nem elektromosan fûtött
lábmelegítõk; nõi ruhák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvédõk;
papírruházat; papucsok; parkák (csuklyás blúzok); partedlik, nem
papírból; pelenkák textíliából csecsemõknek; pelerinek; pénztar-
tó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; prémsálak (szõrmék); puló-
verek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ruházat, ruhanemûk; ruhá-
zat gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak; sárcipõk; síbakancsok, sí-
cipõk; spárgatalpú vászonlábbelik; sportcipõk; sportlábbelik;
sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek;

szandálok; szárik; szemellenzõk [sapkán]; szoknyák; szõrmebé-
léses kabátok; szõrmék (ruhanemûk); talpak lábbelikhez; talpal-
lók (nadrághoz); tarka selyemkendõk (nyaksálak); tartók (nadrág-
hoz, harisnyához); térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötõ sza-
lagok; tógák; tornacipõk; tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesz-
tyûk; vállkendõk, nagykendõk; vállszalagok; vízhatlan ruházat;
zoknik; zoknitartók; zuhanyzósapkák; öltözékek vízisíeléshez;
övek (ruházat).

(210) M 06 01543 (220) 2005.04.20.
(731) SILVERPLAST Kft., Dunabogdány (HU)

(546)

(511) 16 Rajzlap.

(210) M 06 01544 (220) 2005.04.20.
(731) SILVERPLAST Kft., Dunabogdány (HU)

(546)

(511) 16 Iskolai füzet.

(210) M 05 00828 (220) 2005.03.02.
(731) Pannónia Shopping Center Ingatlanfejlesztési Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Frank József, Gyõri 7. sz. Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; értékpapír ügyletek; pénzmûveletek; ingatlan-
ügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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(210) M 06 02598 (220) 2006.07.27.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 05 01981 (220) 2005.06.08.
(731) Sigmond István, Veszprém (HU)
(740) dr. Komlódi András, Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 41 Szakmaspecifikus tanácsadás és továbbképzés az optikai
üzleteknek.

(210) M 06 02439 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02440 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02441 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények, kivéve száj- és fogápoló készít-
mények.

(210) M 06 02444 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02445 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02447 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógszerkészítmények.

(210) M 06 02448 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02449 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02451 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02452 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02453 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen immunsuppressiv
anyagok.

(210) M 06 02454 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02455 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02456 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02457 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.
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(210) M 06 02458 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02459 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02460 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02461 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02462 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02463 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02467 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02468 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02549 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02550 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02552 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02553 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02554 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02555 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02556 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02334 (220) 2006.07.07.
(731) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; haj-
mosó szerek; fogkrémek.
5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra; bébiételek.
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; lek-
várok (dzsemek); gyümölcshéj.
30 Tea, tea alapú italok; müzli; vadon élõ fûszernövények.
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(210) M 06 02557 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02558 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02559 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02560 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02561 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02562 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02564 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02565 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02566 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02567 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02568 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02569 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02570 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02571 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02572 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02573 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02574 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02575 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.
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(210) M 06 02576 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02577 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02578 (220) 2006.07.25.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02595 (220) 2006.07.26.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

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

Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi termékek ipari célokra, mûanyagok nyers állapotban
(por, folyadék, pép vagy granulátum alakban), feldolgozatlan mû-
gyanták, ragasztószerek ipari célokra, nyomás alatt cseppfolyósí-
tott gázok, nevezetesen oxigén, nitrogén, etilén, propilén.
4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, portala-
nító, nedvesítõ és porlekötõ termékek, tüzelõanyagok (beleértve a
motorbenzineket) és világítóanyagok, viaszgyertyák, gyertyabe-
lek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
37 Bányamûvelés, kõolaj- és földgázkitermelés, töltõállomá-
sok üzemeltetése.
39 Töltõállomások üzemanyaggal történõ ellátása, csõvezeté-
ken és/vagy közúti szállítással.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás, gázki-
termelés.

(210) M 05 02057 (220) 2005.06.16.
(731) Vodafone Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Mató Krisztina jogtanácsos, Budapest

(541) Vodafone Alterego
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

(210) M 05 02194 (220) 2005.06.29.
(731) Wienerberger Téglaipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Jean Kornél, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, nem fémbõl készült merev építési
csövek, aszfalt, szurok, bitumen, nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 02782 (220) 2005.08.26.
(731) Magyar Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 05 02853 (220) 2005.09.01.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországi eredetû, növényi zsírokat tartalmazó sajtter-
mékek.

(210) M 05 02862 (220) 2005.09.02.
(731) Standard Snacks SRL, Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyén szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nyek és cukrászsütemények, különösen sima és vaníliás kekszek
és sütemények.

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

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

(210) M 05 02908 (220) 2005.09.08.
(731) PEARL NATURAL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, vizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-
tes italok.
43 Vendéglátóipar.
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(210) M 05 03336 (220) 2005.10.17.
(731) V-Contact Import-Export Kft., Szada (HU)

(541) Cynex Q
(511) 3 Kozmetikai cikkek, illatszerek,szappanok, hajmosószerek,

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

(210) M 05 03397 (220) 2005.10.20.
(731) Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marjai Attila, Marjai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) 2FURIOUS
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(210) M 05 03572 (220) 2005.11.08.
(731) Gábor János, Nagykáta (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Rágógumik.

(210) M 05 03810 (220) 2005.11.30.
(731) Hearst-Sanoma Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Enyém a világ!
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 04107 (220) 2005.12.21.
(731) MasterCard International Incorporated, Purchase,

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

Budapest

(541) PAYPASS
(511) 9 Elektronikus és vezeték nélküli ügyintézéshez, valamint vá-

sárlói tranzakciókhoz használt számítógépes hardver, számítógé-
pes perifériák és szoftver, nevezetesen számítógépes hardver, pe-
rifériák és szoftver elektronikus és vezeték nélküli fizetések elõ-
segítéséhez; számítógépes hardver és szoftver fizetési elszámo-
láshoz való hozzáférés elõsegítéséhez kereskedelmi célra, elekt-
ronikusan és vezeték nélküli eszközök által; transzpondernek (im-
pulzusátvivõknek/válaszjeladónak) nevezett olyan számítógépes
hardver, mely integrált áramköri csipet és vezeték nélküli fizetõ-
eszközöket tartalmaz; olyan elektronikus szkennert magában fog-
laló hardver, melyet kártyákat, kulcszsebeket és jelzéseket tartal-
mazó mágneses aktiváló készülékkel használnak; elektronikus
szkennerrel használt transzponderek (impulzusátvivõk/válaszjel-
adók), melyek elektronikus áramkör és rádióantenna összeillesz-
tést tartalmaznak; adatkezelésre használt számítógépes eszközök;
számítógépes hardver- és szoftvertitkosításhoz és biztonságos

adattároláshoz, valamint magánszemélyek, bankok és egyéb
pénzügyi intézmények által használt vásárlói, számla és üzleti in-
formációk visszakereséséhez és átadásához; mágneses kódolt
kártyák, optikai szkennereszközök és smart kártyák, melyek in-
tegrált áramköri csipet tartalmaznak; mágneses kódolt (költség-),
hitelkártyák, bankkártyák, creditkártyák, bankszámlakártyák és
fizetõkártyák; kártyaleolvasók mágneses kódolt kártyákhoz és in-
tegrált áramköri csipet tartalmazó kártyákhoz; olyan számítógé-
pes szoftver, amelyet arra terveztek, hogy mágnesesen vagy opti-
kailag kódolt kártyákat és integrált áramköri csipet tartalmazó
smart kártyákat képessé tegyen arra, hogy kapcsolatba lépjen
pénzügyi szolgáltató iparágaknál használt terminálokkal és kár-
tyaleolvasókkal; telekommunikációs eszközök, nevezetesen
elektronikus (POS) pénztári tranzakciós terminálok, valamint
pénzügyi szolgáltatások, bank és telekommunikációs ipari terüle-
ten használt számítógépes szoftverek tranzakciók átvitelére meg-
jelenítésére és raktározására, azonosítására és pénzügyi informá-
ciókhoz; vezeték nélküli telekommunikációs eszközök, nevezete-
sen transzponderek (impulzusátvivõk/válaszjeladók); valamint
elektronikus hitelesítõ készülékek, nevezetesen számítógépes
hardver és szoftver (költség) hitelkártyák, bankkártyák, creditkár-
tyák, bankszámlakártyák és fizetõkártyák hitelesítéséhez.

36 Pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen bank, fizetési, credit-
kártya, bankszámlakártya, (költség) hitelkártya és tárolt érték
elektronikus szolgáltatások; adatátviteli és elektronikus feldolgo-
zás és pénzügyi eredmények kezelése fizetési szolgáltatásokhoz,
nevezetesen creditkártya és bankszámlakártya szolgáltatások; tá-
rolt érték elektronikus erszény szolgáltatások; fizetési szolgáltatá-
sok beleértve transzpondereken (impulzusátvivõkön/válaszjel-
adókon) és vezeték nélküli fizetõeszközökön végrehajtott kisebb
értékû fizetéseket; kártyatulajdonost és kereskedõt igazoló szol-
gáltatások elektronikus fizetésekhez; elektronikus tõke és valuta-
átutaló szolgáltatások; bérmentesített telefonos hívókártya szol-
gáltatások; készpénzkiadási szolgáltatások; elektronikus pénz-
számláló szolgáltatások; elektronikus tranzakció engedélyezési
és kiegyenlítési szolgáltatások; utazási biztosítási szolgáltatások,
nevezetesen bróker általi útlemondási biztosítás és utas egészség-,
élet- és balesetbiztosítás; csekkhitelesítõ szolgáltatások; utas-
csekkek és utazási voucherek (kártyák) kibocsátása illetõleg ezek
beváltása; tanácsadás minden fent említett szolgáltatásra vonat-
kozóan.

(210) M 05 04168 (220) 2005.12.27.
(731) Bacardi & Company Limited, Vaduz (LI)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
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(210) M 06 02464 (220) 2006.07.18.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 05 02222 (220) 2005.07.01.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SERLIFT
(511) 5 Gyógyszerészeti és orvosi készítmények humán és állatgyó-

gyászati célokra.

A rovat 462 db közlést tartalmaz.
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(111) 173.560 (151) 2006.07.06.
(210) M 00 04542 (220) 2000.08.30.
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

letek; továbbá elektronikus banki szolgáltatások, nevezetesen
csekkek kiadása több pénznemben és ezek feldolgozása, valamint
tõkeátírási szolgáltatások.

(111) 180.679 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 01987 (220) 2003.05.12.
(732) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Cseri Zsuzsanna ügyvéd, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 184.296 (151) 2006.08.03.
(210) M 03 04125 (220) 2003.10.02.
(732) Agouron Pharmaceuticals, Inc. (California állam törvényei

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

Budapest

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

mények; diétás anyagok orvosi alkalmazásra, bébiételek; ragtapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111) 184.869 (151) 2006.06.15.
(210) M 04 02718 (220) 2004.06.16.
(732) dr. Lenkei Gábor, Budapest (HU)
(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek.
16 Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (készü-
lékek kivételével).
32 Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.
35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; iro-
dai munkák.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek és állatok részére.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 184.883 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04075 (220) 2004.10.04.
(732) Nagy-Baló András, Budapest (HU)

(541) BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY
(511) 41 Versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), neve-

lés, tanítás, oktatás, könyvkiadás, filmgyártás, kulturális vagy ne-
velési célú kiállítások szervezése.

(111) 184.884 (151) 2006.06.26.
(210) M 04 03979 (220) 2004.09.28.
(732) Felsõoktatás-Szolgáltató Kht., Budapest (HU)
(541) EMBA
(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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 184.885 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 01427 (220) 2004.03.29.
(732) TIMÁR FOLKLÓR Táncmûvészeti Kft., Budapest (HU)

(541) CSILLAGSZEMÛ TÁNCEGYÜTTES
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenység.

(111) 184.886 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 01612 (220) 2004.04.07.
(732) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Göd (HU)
(740) dr. Gyollai János ügyvéd, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(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.

(111) 184.887 (151) 2006.06.27.
(210) M 04 02728 (220) 2004.06.16.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., dr. Szigeti Éva,

Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati alkalmazásra, bébiételek; ragta-
paszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok, fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártevõirtó szerek; gombaölõ szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 184.924 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04905 (220) 2004.12.09.
(732) UPINGTON INVESTMENTS LIMITED,

Agioi Omologites (CY)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezés.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(111) 184.942 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 01777 (220) 2004.05.20.
(732) REALBA Kft., Szolnok (HU)
(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.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.943 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 02120 (220) 2004.06.14.
(732) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Vállalkozásélénkítõ Alapítvány Vállalkozói Központ,
Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 36 Vállalkozói inkubátorház-mûködtetés (pénzügyi, illetve in-
gatlanügyletekkel kapcsolatos tevékenység).
41 Szakmai oktatás, továbbképzés, valamint folyamatos, vál-
lalkozók részére nyújtott szakmai tanácsadás.

(111) 184.944 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03043 (220) 2004.07.12.
(732) New Duett Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Moldován András, Moldován, Marosi és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; különösen gép-
kocsik karbantartása és javítása, jármûjavítás, jármûjavító mûhe-
lyek, jármûvek karbantartása, lopás elleni riasztók felszerelése és
javítása.

(111) 184.945 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03213 (220) 2004.07.22.
(732) CREEK-SURFING ENTERPRISE Befektetési Holding

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

Budapest

(546)

(511) 9 Szemüvegek, sportszemüvegek, védõszemüvegek, nap-
szemüvegek, optikai eszközök, fényképészeti, életmentõ és okta-
tóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; fejvédõk és sisa-
kok sportoláshoz, neoprén ruhák és cipõk vízi sportoláshoz, spor-
tolásnál használt védõruhák.
20 Mikroteraszos csúszdák mûanyagból.
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25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; pólók.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, bukósisa-
kok, könyök- és térdvédõk sportolásnál, sporteszközök, meden-
cék, csúszdák, sportolásnál használt csúszólécek, boardok, lecsú-
száshoz használt sporteszközök, játszótéri elemek, mint csúsz-
dák, mászókák, libikókák, hinták.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Szabadtéri fitnesz- és rekreációs park üzemeltetésével kap-
csolatos franchise-rendszer mûködtetése, reklámozás.
39 Utazásszervezés.
41 Sport- és kulturális tevékenység, szórakoztató és szabadidõ-
park, szabadtéri fitnesz- és rekreációs park üzemeltetése; oktatás,
sportoktatás és szakmai képzés.
43 Élelmezés és vendéglátás.

(111) 184.946 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03339 (220) 2004.08.03.
(732) Józsefvárosi Pékség és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 184.947 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03465 (220) 2004.08.13.
(732) CMDR Bt., Tatabánya (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Torták.

(111) 184.948 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03466 (220) 2004.08.13.
(732) IMEX Filtertechnika Kft., Sopron (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 7 Szûrõk (gépek vagy motorok részei).

(111) 184.949 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03622 (220) 2004.08.26.
(732) „ZEN HÁZ” Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Dulin Zsolt ügyvéd, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 184.950 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03746 (220) 2004.09.07.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

M995

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 184.951 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03748 (220) 2004.09.07.
(732) FÕNIX Rendezvényszervezõ Kht., Debrecen (HU)

(546)

(511) 41 Emberek szórakoztatására, mulattatására és kikapcsolódá-
sára szolgáló zenés, táncos darabok sorozatban történõ fesztivál
jellegû elõadásának megszervezése, lebonyolítása.

(111) 184.952 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03750 (220) 2004.09.07.
(732) Club Service Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila ügyvéd, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 184.953 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03477 (220) 2004.08.13.
(732) C.B.B. Memzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 184.957 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03883 (220) 2004.09.17.
(732) Innomed Medical Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek.

(111) 184.958 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03887 (220) 2004.09.17.
(732) Sárospatak Hungária Édesipari Kft., Sárospatak (HU)

(546)

(511) 30 Csokoládék.

(111) 184.960 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04003 (220) 2004.09.29.
(732) HUNOR COOP Regionális Kereskedelmi és Szolgáltató

Részvénytársaság, Szentes (HU)

(546)

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

(111) 184.961 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04301 (220) 2004.10.21.
(732) Navigátor Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 184.962 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04305 (220) 2004.10.21.
(732) PSLarsson Nyomdai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Veresegyház (HU)
(740) dr. Horváth Péter, Budapest

(546)

(511) 9 Egyéb jelzõberendezés és felszerelés.
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(111) 184.963 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04407 (220) 2004.11.03.
(732) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai 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.
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) 184.964 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04408 (220) 2004.11.03.
(732) DUNACENTER BETON Kft., Paks (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Beton; építõelemek betonból; építõelemek nem fémbõl.
21 Grillek; rostélyok.
37 Építés; építési tárgyú információk.
42 Kertészet; kertmûvelés.

(111) 184.965 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 04417 (220) 2004.11.03.
(732) TYMBARK S.A., Tymbark (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Gyümölcsök, kandírozott gyümölcsök, gyümölcszselék,
gyümölcssaláták, joghurtok, zöldségek, kandírozott zöldségek,
zöldségsaláták, zöldségzselék, levek gyümölcsdarabokkal, tej
alapú italok, tejtermékek, tejtermékek gyümölccsel.

32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, izotóniás italok,
szénsavas italok, gyümölcs- és zöldségitalok, gyümölcslevek,
zöldséglevek, gyümölcsöt és zöldséget is tartalmazó levek, nektá-
rok, gyümölcsnektárok, zöldségnektárok, gyümölcsöt és zöldsé-
get is tartalmazó nektárok, paradicsomlé, szörpök, gyümölcssör-
betek.

(111) 184.966 (151) 2006.06.29.
(210) M 05 01407 (220) 2005.04.18.
(732) AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány,

Budapest (HU)
(740) dr. Tardi Béla, Dr. Tardi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 41 Nevelés és szórakoztatás, valamint oktatási csereprogra-
mok.

(111) 184.967 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03338 (220) 2004.08.03.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

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

Budapest

(541) PRO MINERAL COMPLEX
(511) 3 Nem gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüreg-

ápoló és higiéniai készítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fog-
szuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmé-
nyek; fogporok, fogkrémek, szájvizek, fogtisztító porok, fogkö-
vet elszínezõdéssel kimutató tabletták.
5 Gyógyhatású anyagot tartalmazó száj-, fog-, torok-, fogíny-
és szájüregápoló és higiéniai készítmények; szájöblitõ szerek a
fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló
készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok,
fogápoló zselék, fluor tartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fog-
követ elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmények a fogak és
fogíny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású
rágógumik, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolószerek mûfogak-
hoz, fogsorokhoz, mûfogkapcsokhoz és hidakhoz, mûfogragasztó
szerek, fogragasztó porok.
21 Fogkefék; kefegyártáshoz szükséges anyagok; ultrahangos
fogászati protézistisztító készülékek; nem elektromos tisztítóesz-
közök és tisztítóanyagok; a fent említett termékekhez szükséges
alkatrészek és tarozékok; kefék, tartók és adagolók.

(111) 184.968 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03467 (220) 2004.08.13.
(732) Thales Nanotechnológai Rt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) CATCART
(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-
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rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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) 184.969 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03468 (220) 2004.08.13.
(732) Thales Nanotechnológai Rt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) H-CUBE
(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).
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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) 184.970 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03472 (220) 2004.08.13.
(732) W-MAZELTOV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Éless Tamás, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

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

(111) 184.971 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 03474 (220) 2004.08.13.
(732) Fõvárosi Ásványvíz- és Üdítõipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kajtár Géza, Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) KRISTÁLY
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-

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

(111) 185.023 (151) 2006.06.29.
(210) M 04 05059 (220) 2004.12.21.
(732) Koltay Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Zoltán, Dr. Nagy Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Ajtónyitó szerkezetek, elektromos távadók, transzmitterek,
távirányító készülékek.

(111) 185.084 (151) 2006.07.12.
(210) M 04 05068 (220) 2004.12.21.
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Imrehegy (HU)

(541) Itt kezdõdik az ENERGIA!
(511) 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.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 185.088 (151) 2006.07.12.
(210) M 04 04397 (220) 2004.11.02.
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó

Kft., Budapest (HU)
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(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(554)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(111) 185.145 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04717 (220) 2004.11.23.
(732) MÁV INFORMATIKA Kereskedelmi, Szolgáltató

és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Langóné dr. Kádár Éva ügyvéd, Budapest

(541) M-TICKET
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

42 Számítógépek programozása, számítástechnikai szolgálta-
tások és konzultáció.

(111) 185.147 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04714 (220) 2004.11.23.
(732) OLYMPOS-TOP Élelmiszeripari Kft., Nyárlõrinc (HU)
(740) dr. Erõs Ákos ügyvéd, Komáromi és Erõs Ügyvédi Iroda/Squire,

Sanders & Dempsey L.L.P., Budapest

(546)

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

(111) 185.150 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04702 (220) 2004.11.23.
(732) Credit Controll Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Követeléskezelés, követelésbehajtás; biztosítások; pénz-
ügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Cégminõsítõ céginformációs szolgáltatás; tudományos és
mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutató-
tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástech-
nikai hardver és szoftver tervezése és fejlesztése; jogi szolgáltatá-
sok.

(111) 185.151 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04704 (220) 2004.11.23.
(732) Élet és Irodalom Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Albumok, brosúrák, évkönyvek, folyóiratok, kézikönyvek,
kiadványok, könyvek, nyomdai termékek, újságok.
35 Plakáthirdetés, reklám (televíziós, rádiós); újság-elõfizeté-
sek intézése (mások számára).
41 Könyvkiadás.

(111) 185.152 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04705 (220) 2004.11.23.
(732) INFOSCOPE Kft., Debrecen (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) INFOCRYPTO
(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) 185.153 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04706 (220) 2004.11.23.
(732) ARGEON Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 185.154 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04711 (220) 2004.11.23.
(732) EUROMÉDIA Bt., Budapest (HU)

(541) BRAVO-Sztárok, sztorik... Neked!
(511) 9 Tudományos célra szolgáló berendezések és felszerelések

mágneses adathordozók, hanglemezek.
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16 Papírból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényké-
pek.
35 Raklámozás.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatás.

(111) 185.155 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04699 (220) 2004.11.23.
(732) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 185.157 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04697 (220) 2004.11.23.
(732) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas
hálozatok útján; modemek kölcsönzése; mûholdas átvitel; számí-
tógép terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia-szol-
gáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési be-
szélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kap-
csolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzé-
se; telefon-összeköttetések; telefonszolgáltatások; tudakozók, in-
formációs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz
útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése.

(111) 185.159 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04691 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)
(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott rizs narancsos ízû ka-
kaós étbevonattal.

(111) 185.161 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04690 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott rizs kakaós étbevo-
nattal.

(111) 185.163 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04689 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)
(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: metélõhagymás ízesítésû füsze-
res puffasztott búza.

(111) 185.164 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04688 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: különleges magyaros ízesítésû
fûszeres puffasztott búza.

M1000

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 185.166 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04687 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: sajtos ízesítésû puffasztott búza.

(111) 185.168 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04686 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott búza enyhén sózott.

(111) 185.170 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04685 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott rizs enyhén sózott.

(111) 185.171 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04684 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott búza enyhén sózott
köménymagos.

(111) 185.172 (151) 2006.06.30.
(210) M 04 04683 (220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott búza enyhén sózott.

(111) 185.204 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 03475 (220) 2004.08.13.
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, pótkávé és jég (fagylaltok).
32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsav-
val dúsított vizek; egyéb alkoholmentes italok, így üdítõitalok,
energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és szörpök; szirupok,
sûrítmények és erõsítõ adalékok italok készítéséhez, így ízesített
vizek, ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, üdítõitalok, ener-
giaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

M1001

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 185.205 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 03478 (220) 2004.08.13.
(732) PROTONE AUDIO Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

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

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

(111) 185.206 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 03476 (220) 2004.08.13.
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) LIQUID 8 SYSTEM
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, pótkávé és jég (fagylaltok).

32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsav-
val dúsított vizek; egyéb alkoholmentes italok, így üdítõitalok,
energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és szörpök; szirupok,
sûrítmények és erõsítõ adalékok italok készítéséhez, így ízesített
vizek, ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, üdítõitalok, ener-
giaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

(111) 185.207 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 03621 (220) 2004.08.26.
(732) Regõczy Krisztina, Budapest (HU)
(740) dr. Szentirmai Endre ügyvéd, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakozás, sport- és kulturális te-
vékenységek.

(111) 185.208 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 03623 (220) 2004.08.26.
(732) Yacht Diamond Watsches Ltd., Road Town/Tortola,

British Virgin Islands (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

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
eszközök.

(111) 185.209 (151) 2006.07.04.
(210) M 05 00221 (220) 2005.01.18.
(732) INSIDE Humán Képzési, Fejlesztõ és Tanácsadó

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bócz Andrea ügyvéd, Novák és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VEZÉRFONAL
(511) 38 Távközlés-rádióadás.

41 Szórakoztatás, szakmai képzés, rádiómûsor-készítés.

(111) 185.210 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04421 (220) 2004.11.03.
(732) MITUTOYO HUNGÁRIA Mûszaki Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 9 Mérõmûszerek, méréstechnikai berendezések, valamint mi-
nõségbiztosítási eszközök.
42 Minõségbiztosítás.

(111) 185.211 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04420 (220) 2004.11.03.
(732) MITUTOYO HUNGÁRIA Mûszaki Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) KOMEG
(511) 9 Mérõmûszerek, méréstechnikai berendezések, valamint mi-

nõségbiztosítási eszközök.
42 Minõségbiztosítás.

(111) 185.212 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04419 (220) 2004.11.03.
(732) MITUTOYO HUNGÁRIA Mûszaki Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) MITUTOYO
(511) 9 Mérõmûszerek, méréstechnikai berendezések, valamint mi-

nõségbiztosítási eszközök.
42 Minõségbiztosítás.

(111) 185.213 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04418 (220) 2004.11.03.
(732) MITUTOYO HUNGÁRIA Mûszaki Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 9 Mérõmûszerek, méréstechnikai berendezések, valamint mi-
nõségbiztosítási eszközök.
42 Minõségbiztosítás.

(111) 185.214 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04405 (220) 2004.11.03.
(732) Geomédia Kiadói Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.215 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04312 (220) 2004.10.21.
(732) HomeGarden Kft., Budapest (HU)

(541) Goodlak Média
(511) 16 Nyomdai termék.

35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés, szórakoztatás.

(111) 185.216 (151) 2006.07.04.
(210) M 04 04311 (220) 2004.10.21.
(732) Stabenfeldt AS, Stavanger (NO)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, könyvek, poszterek, papíráruk, tolltartók,
radírgumik.
41 Klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); szórakoz-
tatás; könyvkiadás.

(111) 185.217 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 01253 (220) 2004.03.22.
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)
(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 185.218 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 03882 (220) 2004.09.17.
(732) Zhang Ying, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.219 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 03884 (220) 2004.09.17.
(732) Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Hotel Paprika
(511) 43 Szállodai szolgáltatás.

(111) 185.220 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 03885 (220) 2004.09.17.
(732) Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátóipar.

(111) 185.222 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 04008 (220) 2004.09.29.
(732) Barsi Károly, Budapest (HU)
(541) EGÉSZSÉGES ÉS IGAZSÁGOS MAGYAROR-

SZÁGÉRT
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 185.223 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04009 (220) 2004.09.29.
(732) Ávár Tibor, Szombathely (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(541) GYERTYAVILÁG
(511) 4 Viaszgyertyák, világítóolajok.

21 Üveg; porcelán és fajanszáruk, amelyek más osztályba nem
tartoznak.

(111) 185.224 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04013 (220) 2004.09.29.
(732) Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Lõcsei Éva ügyvéd, Lõcsei Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZÖLD BÉKA DÍJ
(511) 21 Üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak

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

(111) 185.225 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 04132 (220) 2004.10.11.
(732) Shiraz Kft., Budapest (HU)
(740) Bedõ Tibor, Budapest

(541) CHELO KEBAB
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 185.226 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 04133 (220) 2004.10.11.
(732) Shiraz Kft., Budapest (HU)
(740) Bedõ Tibor, Budapest

(541) PRINCE OF PERSIA
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 185.227 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 04302 (220) 2004.10.21.
(732) We Love Kreatív Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

M1003

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(541) We Love Laser Dance
(511) 41 Diszkók (szolgáltatásai), show-mûsorok, show-mûsorok

szervezése (impresszárió szolgáltatásai), szabadidõs szolgáltatá-
sok nyújtása, szórakoztatás, zene összeállítása, élõ elõadások
bemutatása.

(111) 185.228 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 04310 (220) 2004.10.21.
(732) THEFACESHOP KOREA Co., Ltd., Szöul (KR)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Folyékony kozmetikai készítmények (lotions), különösen
bõrápoláshoz; tápanyagokat tartalmazó krémek; szempillafesté-
kek, szemöldökceruzák; ajakrúzsok; sminkalapozók; tisztítókré-
mek; szilárd púderek, kompaktpúderek.

(111) 185.229 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04996 (220) 2004.12.15.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-
fon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állo-
mások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(111) 185.230 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04481 (220) 2004.11.08.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(541) T-Mobile WAPHSHOP
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-

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

(111) 185.231 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04995 (220) 2004.12.15.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek, tele-
fon-adókészülékek, rádiótelefon-állomások, vevõkészülékek, ál-
lomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(111) 185.232 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 04524 (220) 2003.10.29.
(732) SONY BMG Music Entertainment (Magyarország)

Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett ügyvéd, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ(felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és
felszerelések, hangok és képek rögzítésére, továbbítására, máso-
lására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hangleme-
zek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobás-
sal mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológé-
pek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport, és kulturális
események.

(111) 185.233 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 04532 (220) 2003.10.29.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

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

peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.234 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 02560 (220) 2003.06.13.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 185.235 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 01679 (220) 2003.04.17.
(732) Grundtner Marcell, Budapest (HU)
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(546)

(511) 26 Csipkék, csipkés terítõk, kendõk, hímzett szõttesek; egyéb
hímzések.
30 Fûszerek, fûszerkeverékek; méz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek folytatása, különbözõ
áruféleségek összeállítása mások javára.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, utazási irodai
szolgáltatások.
40 Üvegfújás, üvegkészítés, porcelánkészítés.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, idõleges szállás-
adás.

(111) 185.236 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 00948 (220) 2003.03.06.
(732) Kurt Lewin Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Róbert Gábor ügyvéd, Nagy és Szilágyi Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok (a készülékek kivételével); újságok, folyóira-
tok, könyvek, kézikönyvek, hírlevelek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadá-
sa; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; okta-
tás; oktatási tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus
publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése; szemináriu-
mok rendezése és vezetése; szövegek kiadása (nem reklámcélú).

(111) 185.238 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 02917 (220) 2003.07.03.
(732) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, a partnership between C.P.

Pharmaceuticals International C.V. and Pfizer Overseas
Pharmaceuticals, Dun Laoghaire, County Dublin (IE)

(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) BUILDING INSIGHT THROUGH INVESTIGA-
TION

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; orvosi
és tudományos kutatás, így klinikai tesztek elvégzése.

(111) 185.239 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 04076 (220) 2003.10.01.
(732) Országos Vezetõképzõ Intézet Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, üzleti célú kutatás és értékelés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatási tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, jogi szolgáltatások, szakmai konzultációk és tervezés,
információs tanácsadás, pályázatfigyelés, mérnökök értékelési,
becslési, kutatási és szakvéleményezési szolgáltatásai.

(111) 185.240 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 02659 (220) 2003.06.19.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Cimicin
(511) 5 Gyógyszerkészítmények pszichikai és neurovegetatív me-

nopauzális fájdalmak kezelésére.

(111) 185.241 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 01113 (220) 2004.03.11.
(732) Kukoricza János, Tiszaújváros (HU);

ifj. Doránt Vilmos, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések: horgászzsinórok, horgászbotok, hor-
gászorsók.

(111) 185.242 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 05143 (220) 2003.12.02.
(732) S.C. INTERMARK SRL-STEI, Oradea/Nagyvárad (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 185.243 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 05144 (220) 2003.12.02.
(732) S.C. INTERMARK SRL-STEI, Oradea/Nagyvárad (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
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(111) 185.245 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03830 (220) 2004.09.13.
(732) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla ügyvéd, Kecskeméti 12. sz. Ügyvédi Iroda,

Kecskemét

(541) LEARNING IS SEEING
(511) 41 Oktatás és oktatási vizsgáztatás.

(111) 185.246 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 01434 (220) 2004.03.29.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) TORGENA
(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) 185.247 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03832 (220) 2004.09.13.
(732) Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

(541) A Szólás Szabadsága
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; rádió- vagy televízió-mûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.248 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03940 (220) 2004.09.23.
(732) Illés Média International Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.249 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03941 (220) 2004.09.23.
(732) Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH, Wien (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GLUCODON
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 185.250 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03943 (220) 2004.09.23.
(732) ISAGRO S.p.A., MILAN (IT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NEORAM WG

(511) 1 Mezõgazdaságban, erdõgazdaságban és virágtermesztésben
használt vegyszerek.
5 Herbicidek, peszticidek és fungicidek a háztartásban és me-
zõgazdasági használatra.

(111) 185.251 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04540 (220) 2004.11.12.
(732) FOX rent a car Kft., Tüskevár (HU)
(591)

(511) 32 Malátacefre, malátasör, sörcefre, sörök, árpakivonatok sör
elõállításához.
43 Bár, kantin, büfé, étkezde, kávéház, motelek, panziók, szál-
lodai szolgáltatás, vendéglátóipar, éttermek.

(111) 185.252 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04560 (220) 2004.11.12.
(732) SANTIAGO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátó-
ipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(111) 185.253 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04562 (220) 2004.11.12.
(732) SANTIAGO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátó-
ipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(111) 185.254 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03671 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
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(111) 185.255 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03816 (220) 2004.09.13.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) XPRESS
(511) 29 Tej, tejszín, vaj, sajt és más tejalapú készítmények; tejpót-

lók; tejalapú italok; tej alapú és tejszínalapú desszertek; joghur-
tok; szójatej (tejpótló), szójaalapú készítmények; étkezési olajok
és zsírok; fehérjekészítmények emberi élelmiszerekhez; nem tej-
alapú krémezõ; kolbász; hentesáruk; mogyoróvaj, levesek, leves-
koncentrátumok, húsleves, leveskockák, húsleveshez készítmé-
nyek, erõleves.
30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; je-
geskávé; kávépótlók, kávépótló kivonatok, kávépótló-alapú ké-
szítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, teaalapú készít-
mények és italok; jeges tea; malátaalapú készítmények; cukorka-
áru, édességek, cukorka, cukor; rágógumi; természetes édesítõ-
szerek; péksütemények, kenyér, élesztõ, sütemények; kekszek,
cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pu-
dingok; jégkrém, jég, fagyasztott cukrászsütemény, fagyasztott
édesség, fagylaltok, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghur-
tok; kötõanyag jégkrém és/vagy jég és/vagy fagyasztott édesség
és/vagy fagyasztott cukrászsütemény és/vagy fagylalt és/vagy
desszert és/vagy fagyasztott joghurt készítéséhez; méz, mézpót-
lók; reggelizõpelyhek, müzli, kukoricapehely, gabonapehely-sze-
let, azonnal fogyasztható gabonapehely; gabonapehely-készítmé-
nyek; rizs, tészta, metélt, nudli; rizs, liszt- vagy gabonaalapú élel-
miszerek, azonnal fogyasztható készítmények formájában is; piz-
zák, szendvicsek; tésztaáruk és félkész kelt tészták keveréke,
fûszeres mártások, szójaszósz; ketchup; aromák és fûszerek éte-
lekhez, étkezési fûszerek, fûszerek, ízesítõk, salátaöntetek, majo-
néz; mustár; ecet.
32 Sörök; szénsavmentes vizek, habzó vizek vagy szénsavas
vizek, feldolgozott vizek, forrásvizek, ásványvizek, ízesített vi-
zek, gyümölcsízesítésû és gyümölcsalapú vizek, gyümölcs- és
zöldséglevek, nektárok, limonádék, szódavizek és más alkohol-
mentes italok; szirupok, kivonatok és eszenciák és más készítmé-
nyek alkoholmentes italok (kivéve legfontosabb olajok) készíté-
séhez, tejsavas erjedésû italok; szójaalapú italok; malátaalapú
italok; izotóniás italok; sörbet, kötõanyag sörbet készítéséhez.

(111) 185.256 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03809 (220) 2004.09.13.
(732) BRAND NEW LICENSING Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Napszemüvegek, szemüvegek, szemüvegkeretek, szem-
üvegtokok, szemüvegláncok és -zsinórok.
14 Nemesfémbõl készült vagy ezekkel bevont termékek; ék-
szerek, bizsuk; órák és más idõmérõ eszközök.
18 Bõrbõl és bõrutánzatokból készült termékek; utazótáskák és
bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok,
nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.257 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03808 (220) 2004.09.13.
(732) Guangdong Winpard Industry Co., Ltd., Guangdong (CN)

(740) Kékes László szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Kézitáskák; levéltárcák; iskolatáskák; utazótáskák; koffe-
rek; aktatáskák; bevásárlótáskák; ernyõk; szíjak; hátizsákok.
25 Cipõk; ruházat; sportcipõk; kesztyûk; övek; trikók, pólók
(T-shirt); sporttrikók; kötött ruházat; harisnya, férfidivatáru;
gyermekruházat.

(111) 185.259 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03826 (220) 2004.09.13.
(732) Fu Jin Hui, Budapest (HU)

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

(111) 185.260 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03806 (220) 2004.09.13.
(732) Gruber István, Nyíregyháza (HU); Homonnai Gyöngyike,

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

(111) 185.261 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03824 (220) 2004.09.13.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) COKE STATION
(511) 11 Árusítóautomaták.

32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsav-
val dúsított vizek; valamint egyéb alkoholmentes italok, így üdí-
tõitalok, energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és levek; sû-
rítmények, koncentrátumok és porok italok készítéséhez, így íze-
sített vizek ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, üdítõitalok,
energiaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és levek.
38 Hírközlési szolgáltatás.
41 Szórakoztatás.
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(111) 185.262 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03937 (220) 2004.09.23.
(732) SYNOSENS Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(541) Sensomato
(511) 5 Élelmiszer-kiegészítõk gyógyászati felhasználásra, gyógy-

termékek, a szívre és keringésre ható gyógyszerek, daganatelle-
nes készítmények, antioxidáns hatású paradicsomkivonat, karoti-
noid.

(111) 185.264 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03938 (220) 2004.09.23.
(732) SYNOSENS Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Élelmiszer-kiegészítõk gyógyászati felhasználásra, gyógy-
termék, a szívre és a keringésre ható gyógyszerek, daganatellenes
készítmények, halolajkészítmények.

(111) 185.265 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04546 (220) 2004.11.12.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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) 185.266 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03749 (220) 2004.09.07.
(732) Szilvási és Társa Bt., Kecskemét (HU)

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

tevékenységek.
43 Vendéglátás.

(111) 185.267 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04554 (220) 2004.11.12.
(732) VízTEC Víztechnológiai Segédanyagokat Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)
(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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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) 185.268 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03761 (220) 2004.09.07.
(732) BIOGAL-TEVA Pharma Rt., Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(541) DOXAGAL
(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 szerek, gom-
baölõ szerek, gyomirtó szerek.

(111) 185.269 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03821 (220) 2004.09.13.
(732) HAND Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, friss gyü-
mölcsök és zöldségek, élõ növények és virágok.

(111) 185.270 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03942 (220) 2004.09.23.
(732) Cyathus Exquirere PharmaforschungsGmbH, Wien (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GLUCOFLEX
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.
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(111) 185.271 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03676 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.272 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03677 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.273 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03685 (220) 2004.09.01.
(732) Crystal Nails Kft., Budapest (HU)

(591)

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

(111) 185.274 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04561 (220) 2004.11.12.
(732) SANTIAGO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátó-
ipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(111) 185.275 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04563 (220) 2004.11.12.
(732) Kraft Foods Holdings, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Northfield, Illinois (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KOOL-AID
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-

lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök, porok és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 185.276 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03807 (220) 2004.09.13.
(732) Cheng Fanjun, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.278 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03810 (220) 2004.09.13.
(732) F. Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NOBRIUM
(511) 5 A központi idegrendszerre ható gyógyszerészeti készítmé-

nyek.

(111) 185.279 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03819 (220) 2004.09.13.
(732) ZWACK UNICUM Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, sörök kivételével.

(111) 185.280 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03817 (220) 2004.09.13.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AZ ÖN KEDVENCE, A MI SZENVEDÉLYÜNK
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(511) 31 Tápanyagok állatok számára, italok kedvtelésbõl tartott ál-
latok részére, kutyaeledelek (kekszfélék), táplálék kedvtelésbõl
tartott állatoknak, táplálékok állatoknak.

(111) 185.281 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03672 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.282 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03686 (220) 2004.09.01.
(732) Horváth István 50%, Budapest (HU);

Landena Austria - Hr. Aigner 25%, Steinach (AT);
Landena Austria - Hr. Dichbauer 25%, Wels (AT)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított és
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok,
kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési zsírok és olajok.
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) 185.283 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04897 (220) 2004.12.08.
(732) Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)
(300) 30434819.8/09 2004.06.17. DE
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) VIIV
(511) 9 Adatfeldolgozó hardver, számítógépek, számítógéphard-

ver, félvezetõk, mikroprocesszorok és más félvezetõ eszközök,
kommunikációs és hálózati félvezetõk, integrált áramkörök, szá-
mítógépcsipek, számítógép-alaplapok és bõvítõkártyák, mikro-
számítógépek, szoftverrel programozható processzorok, számító-
gépfirmware (fix tárban tárolt információ) és operációs rendszer
szoftver, kommunikációs és hálózati szoftver, vezeték nélküli és
vezetékes modemek, hálózati adapterek, hálózati adapterkártyák.

(111) 185.284 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04550 (220) 2004.11.12.
(732) HALDORÁDÓ TEAM Bt., Kiskunhalas (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) HALDORÁDÓ
(511) 28 Horgászfelszerelések.

31 Mezõgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; tápanyagok állatok számára, horgászáshoz
szükséges etetõanyagok.

(111) 185.285 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03811 (220) 2004.09.13.
(732) Arima Holding Corp., Grand Turks, Turks-

és Caicos-szigetek (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SCARLETT
(511) 7 Konyhai elektromos gépek, szeletelõk, elektromos konzerv-

nyitók, kávédarálók, konyhai robotgépek, keverõk, mixerek, hús-
darálók, porszívók, beleértve szõnyegtisztítók, háztartási elektro-
mos habverõk, gyümölcsfacsarók, gyümölcscentrifugák, elektro-
mos kések, mosogatógépek, mosógépek, varrógépek.
8 Hajsütõ vasak, kések, nem elektromos konzervnyitók, zöld-
ségtisztító kések, darálók, diótörõk (nem nemesfémbõl), asztali
evõeszközök, beleértve kések, villák és kanalak, elektromos és
nem elektromos szakállvágók, borotvák, elektromos borotvák,
elektromos és kézi epilátorok, kötszer-eltávolító gépek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, elekt-
romos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, jelzõ-, el-
lenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felsze-
relések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolásá-
ra szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek;
automata árusítók, és szerkezetek érmebedobással mûködõ gé-
pekhez, számológépek, adatfeldolgozó felszerelés és számítógé-
pek; tûzoltó készülékek, beleértve a kétkarú mérlegek, mérlegek,
elektromos hajsütõk, elektromos vasalók.
10 Masszázskészülékek, beleértve lábmasszírozó készülékek,
epilátorok gyógyászati célokra.
11 Nem elektromos kukták, elektromos ostyasütõk, vízelosztó
berendezés, szûrõk ivóvízhez, vízmelegítõk, ágymelegítõ, grillek
(konyhai felszerelések), sütõberendezések, elektromos készülé-
kek joghurt készítéséhez, légkondicionálók, kávéfõzõ gépek, ká-
véfõzõk, olajradiátorok, fagyasztók, hûtõkamrák, elektromos me-
legítõk cumisüvegekhez, serpenyõk (konyhai felszerelések), sü-
tõk (nem kísérleti célokra), elektromos konyhai edények, tûzhe-
lyek, beleértve gáz- és villanytûzhelyek, ruhaszárító gépek, venti-
látoros fûtõtestek, toasterek, ideértve a szendvicskészítõ és ke-
nyérpirítókat, hajszárítók, olajsütõk, hûtõszekrények, elektromos
vízforralók, ételpárolók, ventilátorok.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
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más osztályokba; ékszerek, drágakövek; ébresztõórák, órák,
elektromos órák és karórák.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek
(amelyek nem tartoznak más osztályokba).
21 Ruhaszárítók mosáshoz, nadrágvasalók, nem elektromos
kukták (gyorsfõzõ fazekak), vasalódeszkák, fogkefék, beleértve
elektromos fogkefék, (kézi) darálók, edények (nem nemesfém-
bõl), fésûk, háztartási eszközök (nem nemesfémbõl), konyhai
eszközök (nem nemesfémbõl).
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi tevékenység.

(111) 185.286 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 04544 (220) 2004.11.12.
(732) Fehér Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások; eladási propaganda; import-ex-
port; ruházati nagykereskedelem; reklámtevékenység.
36 Bankügyletek; finanszírozási szolgáltatások; gyûjtések
szervezése; hitelirodák mûködtetése; hitelkártya szolgáltatása;
felszámolói szolgáltatások.

(111) 185.287 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03820 (220) 2004.09.13.
(732) UAB „TIKRAS KELIAS”, Vilnius (LT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NAPOCSKA
(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).
25 Ruházati cikkek; cipõk, kalapáruk.
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.
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.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 185.288 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03945 (220) 2004.09.23.
(732) GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Földvári László, Földvári Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) CUTTING MASTER
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(111) 185.289 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03944 (220) 2004.09.23.
(732) GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Földvári László, Földvári Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(111) 185.291 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03947 (220) 2004.09.23.
(732) GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Földvári László, Földvári Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GRANIFLAP
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(111) 185.292 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 03825 (220) 2004.09.13.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 11 Árusítóautomaták.
32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsav-
val dúsított vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok, így üdí-
tõitalok, energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és levek; sû-
rítmények, koncentrátumok és porok italok készítéséhez, így íze-
sített vizek ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, üdítõitalok,
energiaitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és levek.
38 Hírközlési szolgáltatás.
41 Szórakoztatás.

(111) 185.293 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04635 (220) 2004.11.17.
(732) TELMEX Rt., Szentendre (HU)
(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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(111) 185.294 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04952 (220) 2004.12.13.
(732) KF Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szekszárd (HU)
(740) dr. Szarvas Péter, Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(111) 185.295 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 02902 (220) 2004.07.01.
(732) Pro-Health Inc., Batesville, Arizona (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LIFE PLUS
(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); vitaminok, vitamin-, ásványianyag- és gyógynövényes ki-
egészítõk és diétás étrend-kiegészítõk.
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 és
turmixpor termékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; technikai segítség nyújtása nyomtatott
anyagok terjesztése által többszintû (multilevel) marketingháló-
zatok létrehozásával és/vagy mûködtetésével kapcsolatban, és
terjesztési propagandára vonatkozó tanácsadás számos termék,
nevezetesen vitaminok, vitamin- és ásványianyag-kiegészítõk,
diétás étrend-kiegészítõk, valamint kozmetikumok, nevezetesen
hidratálókrémek, folyadékok és zselék és hasonló termékek sze-
mélyes értékesítésével kapcsolatban.

(111) 185.296 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 00280 (220) 2004.01.22.
(732) Accelsiors Kutatásszervezõ és Tanácsadó Szolgáltatási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Obrenovity Olga ügyvéd, Budapest

(541) Accelsiors CRO
(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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

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

(111) 185.297 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03774 (220) 2004.09.08.
(732) LG Corp., Seoul (KR)
(300) 41-2004-5039 2004.03.08. KR
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Mobiltelefon és internetkommunikáció, információs ügy-
nökségek online.

(111) 185.298 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 05104 (220) 2004.12.23.
(732) MINNA Tejipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ablak az egészségre
(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 185.299 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04809 (220) 2004.11.30.
(732) TORREFAZIONE IONIA S.p.A., Giarre (CT) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 11 Kávégépek.

(111) 185.300 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03492 (220) 2004.08.16.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MAGENTA WORLD
(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ

(felügyeleti) vagy oktatóberendezések és felszerelések (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); hangok, képek vagy adatok rög-
zítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló ké-
szülékek; gépek által futtatott adathordozók; automata elosztóbe-
rendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékek-
hez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomdaipari termékek, fõként bélyeggel ellátott és/vagy
nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); irodai cikkek (bútorok
kivételével).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek tartozékai;
testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.
35 Reklámozás és üzletvezetés; adatok gyûjtése és szolgáltatá-
sa; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázis mûködtetése.

M1012

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezési szolgáltatások; távközlési felszerelések szerelé-
se, fenntartása és javítása.
38 Távközlés; távközlési felszerelések mûködtetése és bérbe-
adása, fõként mûsorszórásra és televíziós célokra; hírek és infor-
mációk gyûjtése és szolgáltatása.
39 Szállítás és áruk raktározása.
41 Nevelés; képzés; szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatá-
sok; sport- és kulturális tevékenységek szervezése; könyvek, idõ-
szaki kiadványok és további nyomtatott anyagok, valamint az ide-
tartozó elektronikus média (beleértve a CD-ROM-ot, valamint
CD-I-t) megjelentetése.
42 Számítógépes programozási szolgáltatások; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázishoz való hozzáférési idõ bérbe-
adása; adatfeldolgozó berendezésekkel és számítógépekkel kap-
csolatos bérbeadási szolgáltatások; távközlési felszerelésekkel
kapcsolatos mûszaki tervezõi és tervkészítõi szolgáltatások.

(111) 185.301 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04449 (220) 2004.11.04.
(732) Chen Cheng, Budapest (HU)

(541) C.C.G
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.302 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04139 (220) 2004.10.12.
(732) MAGYAR KÖNYVKLUB Kiadó és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) D&F Diéta és Fitnesz Életmódmagazin
(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) 185.303 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 02342 (220) 2004.05.17.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) KÍGYÓBÕR
(511) 3 Szappanok; mosószerek; fehérítõkészítmények, tisztítóké-

szítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni szerek,
kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszíro-
zásra szolgáló készítmények; dezodorok és izzadásgátlók; 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; szõrtelenítõkészítmények; 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) 185.304 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04810 (220) 2004.11.30.
(732) Technocraft (Hungary) Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halász Zsuzsa, Dr. Halász Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati cikkek, különösen testnevelési és sportruházat, va-
lamint farmernadrág, kivéve cipõk, kalapáruk.

(111) 185.305 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04800 (220) 2004.11.30.
(732) Lõrinczy Bálint, Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 185.306 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04637 (220) 2004.11.17.
(732) GEVO mbH, Nürtingen (DE)
(740) dr. Schnitta Antal szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) GEVO’s Piros
(511) 31 Élõ növények, friss gyümölcs, ezen belül alma.

32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, -levek, -szörpök és
egyéb készítmények italokhoz.

(111) 185.307 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04965 (220) 2004.12.13.
(732) Bureau International de Médecins Sans Frontiéres,

Geneve (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Orvosok határok nélkül
(511) 36 Tõkeemelés, adománygyûjtés, pénzügyi támogatás, pénz-

ügyi segélyek humanitárius segélyszolgáltatásoknak és veszély-
ben lévõ és szükséget szenvedõ személyeknek történõ segítség-
nyújtáshoz, valamint gyógyszerek és egészségügyi ellátás bizto-
sítására.
44 Orvosi szolgáltatások, paramediális szolgáltatások, kórházi
szolgáltatások, gyógyszerészeti szolgáltatások, orvosi segítség-
nyújtás veszélyben lévõ és szükséget szenvedõ személyek részé-
re, orvosi humanitárius szolgáltatások, pszichológiai szolgáltatá-
sok.

(111) 185.308 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03773 (220) 2004.09.08.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SIGNAL KIDS
(511) 3 Fogpaszták, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvi-

zek, fogfényesítõ szerek, fogporok.
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(111) 185.309 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04967 (220) 2004.12.13.
(732) Computer Associates Think, Inc. (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) COMPUTER ASSOCIATES ADVANTAGE
(511) 9 Számítógépes szoftveralkalmazások fejlesztéséhez, adatfel-

dolgozáshoz és adathozzáféréshez általános üzleti célokra.

(111) 185.310 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04315 (220) 2004.10.22.
(732) Sándor Szandra, Budapest (HU)
(740) dr. Magyar György, Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.311 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04151 (220) 2004.10.12.
(732) The Prudential Insurance Company of America (New Jersey

államban bejegyzett cég), Newark, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen biztosí-
tások kölcsönjegyzése, adminisztrációs és ügynöki szolgáltatások
az élet-, egészség-, vagyon- és balesetbiztosítás, rokkantsági biz-
tosítások, hosszú távú gondoskodás és évjáradékok területén;
nyugdíjalap és nyugdíjterv kezelési szolgáltatások, nevezetesen
mások járadék- és nyugdíjalapjainak befektetése és alkalmazotti
járadék- és nyugdíjtervek adminisztrációja; befektetési alap- és
befektetési egységhitelekkel kapcsolatos ügynöki munka, disztri-
búciós és befektetési szolgáltatások; befektetési tanácsadás és
menedzsmentszolgáltatások; vagyonkezelõ szolgáltatások; pénz-
ügyi tervezési szolgáltatások; befektetési banki szolgáltatások;
kereskedelmi banki szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos ügynö-
ki szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos ügynöki és köl-
csönjegyzési szolgáltatások; árukkal kapcsolatos ügynöki és köl-
csönjegyzési szolgáltatások; hitelkártya és betéti kártya szolgálta-
tások; pénzügyi-, adó- és tõkegazdálkodási szolgáltatások; pénz-
ügyi, biztosítási és ingatlanokkal kapcsolatos információ nyújtása
elektronikus úton; refinanszírozási szolgáltatások; jelzálog-fi-
nanszírozási szolgáltatások; családi tõkekölcsönök; befektetések-
kel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ingatlanügynökség,
ingatlanlízing és ingatlankezelési, valamint ingatlanbefektetési
szolgáltatások; kutatási szolgáltatások a pénzügyek, biztosítások
és ingatlanok területén; ingatlanalapokkal kapcsolatos adminiszt-
rációs, kölcsönjegyzési és marketingszolgáltatások; ingatlanbe-
fektetések kezelése befektetõk megbízásából; ingatlanügynöki
franchise-szolgáltatások.

(111) 185.312 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04628 (220) 2004.11.17.
(732) OLDY EXPRESS Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tomori Péter, Demkó, Tomori és Társai Ügyvédi iroda,

Budapest

(541) Avocado Café, Music Pub & Restaurant
(511) 41 Szórakoztatás; diszkók (szolgáltatásai); éjszakai klubok.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatá-
sok); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; ven-
déglátóipar.

(111) 185.313 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04141 (220) 2004.10.12.
(732) „STRINGS” Szervezési Ipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.314 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03228 (220) 2004.07.23.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
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.
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(111) 185.315 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04636 (220) 2004.11.17.
(732) OPERA & PRESS Bt., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Audioszalagok, audio-video szalagok, videoszalagok, mag-
netofonszalagok, hangrögzítõ szalagok, audio-video kazetták, vi-
deokazetták, hanglemezek, audio-video lemezek, optikai adat-
hordozók, optikai lemezek, CD-ROM-(kompakt)-lemezek, kom-
paktlemezek (audio-video), DVD-lemezek, hangfelvétel-hordo-
zók, díszítõmágnesek, egéralátétek, elektronikus közlemények
(letölthetõ), hologramok, mozifilmek (exponált), audiovizuális
tanítási eszközök.
41 Szórakoztatás, elõadómûvészek szolgáltatásai, zenekarok
szolgáltatásai, élõ elõadások bemutatása, komolyzenei elõadá-
sok, színházi produkciók, show-mûsorok, show-mûsorok szerve-
zése (impresszárió szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûsorokra,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, hangfelvételek kölcsönzése,
rádiós szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, internetes szóra-
koztatás, internet alapú hang- és/vagy (mozgó)képszolgáltatás,
videofilmgyártás (ideértve a videokazetta és CD/DVD alapú vi-
deofilmgyártást is), hanglemezgyártás (ideértve a CD és DVD
alapú hanglemezeket is), zene összeállítása, operaestek, gálaes-
tek, zenés kabarék, varieték, bálok, elõadóestek szervezése.

(111) 185.316 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04314 (220) 2004.10.22.
(732) BRITISH CONCEPT Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi

Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 185.317 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04447 (220) 2004.11.04.
(732) TEXWAVE CORP., Calle 34 (PA)
(740) dr. Lehoczky Dávid ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 185.318 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04959 (220) 2005.02.04.
(732) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.

(111) 185.319 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03763 (220) 2004.09.08.
(732) Nyugat-Magyarországi Kereskedelmi és Vendéglátó

és Szolgáltató Rt., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások, idõleges
szállásadás.

(111) 185.320 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03061 (220) 2004.07.13.
(732) Adonis Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 185.321 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03062 (220) 2004.07.13.
(732) Makrobiotika Oktató és Szolgáltató Központ Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Biczó Zsuzsa, Biczó és Vadócz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés és szórakoztatás, szakmai képzés.
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(111) 185.322 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04955 (220) 2005.02.04.
(732) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.

(111) 185.323 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 02899 (220) 2004.07.01.
(732) VISUALPOWER Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Gábor Viktor, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 185.324 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04961 (220) 2004.12.13.
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(554)

(511) 32 Sörök; energiaitalok, sör alapú energiaitalok; ásványvizek
és szénsavas vizek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök
és más készítmények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok, likõrök.

(111) 185.325 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03231 (220) 2004.07.23.
(732) PROTONE AUDIO Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 185.326 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03225 (220) 2004.07.23.
(732) Krupa György, Budapest (HU)

(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; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek, automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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) 185.327 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03242 (220) 2004.07.23.
(732) PANNONDRINK és MILLENIUM Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Finomszeszbõl készült szeszesital-készítmény.

(111) 185.328 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04318 (220) 2004.10.22.
(732) Erdélyiné Kovács Mária, Örkény (HU)
(740) dr. Ruttner György, Dr. Ruttner György Ügyvédi Irodája,

Budapest
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(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 185.329 (151) 2006.07.10.
(210) M 02 04390 (220) 2002.09.27.
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) GREEN GROCER’S
(511) 29 Konzervált, szárított és fõzött zöldség és gyümölcs, lénye-

gében zöldségbõl készült készételek (minden említett termék
mélyfagyasztva is).

(111) 185.330 (151) 2006.07.10.
(210) M 01 00103 (220) 2001.01.04.
(732) Computer Associates Think, Inc., Islandia, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógép-szoftverek, így vállalatvezetéssel, információ-
kezeléssel, alkalmazásfejlesztéssel, üzleti alkalmazással és glo-
bális számítógépes hálózattal kapcsolatos szoftverek.
42 Globális számítógépes hálózatra vonatkozó szaktanácsadás.

(111) 185.331 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04625 (220) 2004.11.17.
(732) Costa Café Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó.
43 Vendéglátás.

(111) 185.332 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04455 (220) 2004.11.04.
(732) Sarkadi Endre Csaba, Debrecen (HU)
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 185.333 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04457 (220) 2004.11.04.
(732) Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AIRCOL
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; kenõolajok és kenõzsí-

rok; üzemanyagok; nem vegyi adalékanyagok üzemanyagokhoz,
kenõanyagokhoz és zsírokhoz; porfelszívó, portalanító és porle-
kötõ termékek; világítóanyagok.

(111) 185.334 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04951 (220) 2004.12.13.
(732) Hong Fan Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Farmerek; farmernadrágok; ruházati cikkek; cipõk; kalap-
áruk.

(111) 185.335 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 02418 (220) 2004.05.24.
(732) ÉMV Észak-Magyarországi Vegyimûvek Kft.,

Sajóbábony (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, mû-
trágyák, cserzõanyagok, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek.
5 Fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására
szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomírtó
szerek (herbicidek).

(111) 185.336 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03962 (220) 2004.09.27.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
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(541) CHINODIPINE
(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) 185.337 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 02861 (220) 2004.06.28.
(732) Your Profile Személyzeti Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Mészáros Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számító-
gépek programozása.

(111) 185.338 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 02577 (220) 2004.06.04.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 33 Szilvapálinka, szilva alapanyagú szeszes italok.

(111) 185.339 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03968 (220) 2004.09.27.
(732) Avalon Team Kft., Piliscsaba (HU)
(740) Derzsi Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi

Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájá-
ban.

(111) 185.340 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03967 (220) 2004.09.27.
(732) Deutsche Telecom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) T’KOM
(511) 38 Telekommunikációs szolgáltatások.

(111) 185.342 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04551 (220) 2004.11.12.
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyha-
tású készítmények.

(111) 185.343 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 05099 (220) 2004.12.23.
(732) EuroWeb Internet Szolgáltató Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gál Gábor, Dr. Gál Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 185.344 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03966 (220) 2004.09.27.
(732) COM-PASSZ Kft., Fonyód (HU)

(541) VISUAL HOTEL
(511) 9 Számítógépes program.

(111) 185.345 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04958 (220) 2005.02.04.
(732) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Magazinok, revük (idõszaki lapok).

(111) 185.346 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03711 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LA CHOCA
(511) 30 Tésztaáruk és sütemények, cukrászsütemények, különösen

kekszek, amerikai palacsinták, ostyák, csokoládés ostyák.

(111) 185.347 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04956 (220) 2004.12.13.
(732) Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor ügyvéd, Budapest

M1018

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.348 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03706 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SUNNY CANDY
(511) 30 Csokoládék, csokoládétermékek és cukrászsütemények, kü-

lönösen táblás csokoládéáru, csokoládérúd, csokoládés cukorkák,
édességek.

(111) 185.349 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04147 (220) 2004.10.12.
(732) CORVUS DESIGN Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Kártevõmentesítés.

(111) 185.350 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04143 (220) 2004.10.12.
(732) JÁSZ-PLASZTIK Kft., Jászberény (HU)
(546)

(511) 9 Akkumulátorok.

(111) 185.351 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04957 (220) 2005.02.04.
(732) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.

(111) 185.352 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04028 (220) 2004.09.30.
(732) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdai 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) 185.353 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03764 (220) 2004.09.08.
(732) Partner’s 2000 Kiállításszervezõ Reklám-

és Marketingtanácsadó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Budapesti 13. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 185.354 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 03056 (220) 2004.07.13.
(732) Magyar Telekom Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; távközlési és szórakoztatókészülékek és
-berendezések; interaktív multimédiás készülékek és berendezé-
sek, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-készülékek és -rend-
szerek; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák; számító-
gépszoftverek, számítógépek, részegységek és alkatrészek számí-
tógépekhez, modemek; mágneses adathordozó lemezek, szala-
gok, kártyák és huzalok; adó-vevõk, vezérlõk; elektronikus játé-
kok; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, csekk-kártya.
35 Reklámozás, hirdetési szolgáltatások, üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás, információk, tanácsadás, termékek és szolgáltatások
forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevé-
kenység, bolthálózat-mûködtetés, számítógépes és egyéb gépi
adatfeldolgozás, ügyintézés, interneten is; hírközlési digitális in-
formáció gyûjtése, tárolása és visszakeresése.
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38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, információszolgálta-
tás távközlési ügyekben; hírügynökségi szolgáltatás, mindez in-
terneten keresztül is; távközlési, adatátviteli kapcsolatok, hálóza-
tok létesítése, kezelése, számítógépes távközlési szolgáltatások;
elektronikus postai szolgáltatások.
42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldol-
gozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáfé-
rés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítá-
sa, terjesztése interneten kersztül.

(111) 185.355 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04316 (220) 2004.10.22.
(732) Ragonese Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varga Irma ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.356 (151) 2006.07.10.
(210) M 04 04027 (220) 2004.09.30.
(732) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdai 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) 185.357 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 04749 (220) 2004.11.25.
(732) Kalmár Ferencné, Szeged (HU)
(740) dr. Papp Csaba, Kovács Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 44 Szépségszalon-szolgáltatások, kozmetikai szolgáltatás,
szépségápolásra és testápolásra vonatkozó információs szolgálta-
tások, emberi bõr- és arcápolásra vonatkozó szakmai tanácsok.

(111) 185.358 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03298 (220) 2004.07.30.
(732) UpperStudio Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 CD-ROM-(kompakt)-lemezek, hangfelvétel-hordozók,
hanglemezek, kompaktlemezek (audio-video), videokazetták.
16 Albumok, füzetek, jegyek, kártyák, képek, könyvecskék,
füzetek, könyvek, magazinok, revük (idõszaki lapok).
41 Filmgyártás, filmszínházak üzemeltetése, fogadások terve-
zése (szórakoztatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy ok-
tatás), könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szer-
vezése, mozifilmek kölcsönzése, online elérhetõ elektronikus
publikációk [nem letölthetõk], rádiós szórakoztatás, show-mûso-
rok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai),
sorsjátékok lebonyolítása, szabadidõs szolgáltatások nyújtása,
szerencsejátékok, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, video-
filmgyártás, videoszalagok kölcsönzése, zene összeállítása.

(111) 185.359 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03573 (220) 2004.08.24.
(732) BIG-SIX Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dömötör László ügyvéd, Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BIZÁNC BOUTIQUE
(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) 185.360 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03700 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SHARKEY
(511) 3 Kozmetikumok, különösen borotválkozás utáni szerek, bo-

rotvahab, borotvakrém, borotvagél, tusoló és habfürdõ; dezodorá-
lószerek személyes használatra, samponok és hajápoló termékek;
fogtisztító szerek, szájvíz.
8 Borotvapenge.
21 Elektromos és nem elektromos fogkefe; fogselyem.

(111) 185.361 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03701 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SEVENA
(511) 5 Nõi higiéniai termékek, különösen menstruációs betétek.

6 Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek,különösen háztartási papír, sze-
meteszsákok, átlátszó fóliák, toalettpapír.
21 Tisztítórongyok, különösen szivacskendõk, háztartási törlõ-
kendõk, felmosórongyok.
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(111) 185.362 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03703 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) GREENDE
(511) 5 Nõi higiéniai termékek, különösen menstruációs betétek.

6 Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek, különösen háztartási papír, sze-
meteszsákok, átlátszó fóliák, toalettpapír.
21 Tisztítórongyok, különösen szivacskendõk, háztartási törlõ-
kendõk, felmosórongyok.

(111) 185.363 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03704 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CIRCUSS
(511) 29 Rágcsálnivalók, különösen szárított, sült, sózott és/vagy fû-

szerezett mogyoró, dió, mandula és indusdió, burgonyaszirom és
burgonyaropik; burgonyából extrudálással készült termékek; sült
burgonyás sütemények.
30 Rágcsálnivalók, különösen extrudálási eljárással készült
búza, rizs és magos termékek; pattogatott kukorica, kukoricape-
hely.

(111) 185.364 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03972 (220) 2004.09.27.
(732) 3ME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(591)

(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; rádiók, kazettás magnók, CD-le-
játszók, hifitornyok, videomagnók, asztali DVD, DVD és egyéb
képlemezek lejátszására szolgáló készülékek, hangszórók, hang-
falak, hangrendszerek, televíziókészülékek, rádiós órák, mágne-
ses adathordozók, hanglemezek, automata elosztó berendezések
és szerkezetek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek,
számítógép-alkatrészek, részegységek, kiegészítõk, mobiltele-
fon-alkatrészek, -tartozékok, részegységek, kiegészítõk egyéb
számítástechnikához, illetve mobiltelefonhoz tartozó kiegészí-
tõk.

(111) 185.365 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 05047 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NOMAD
(511) 29 Füstölt ízû blokksajt.

(111) 185.366 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 05048 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Füstölt ízû blokksajt.

(111) 185.367 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 05049 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Ömlesztett blokksajt.

(111) 185.368 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03710 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) MARTEL
(511) 29 Fogyasztásra kész ételek, élelmiszerek, amelyek nem tar-

toznak más osztályba; kolbászáruk és kolbászkonzervek.

(111) 185.369 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 05043 (220) 2004.12.20.
(732) Mózer és Társa Kft., Nemesgulács (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek.

(111) 185.370 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 04747 (220) 2004.11.25.
(732) Lélek Jánosné, Ajka (HU)

(541) Panny Pástétom
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(511) 29 Laktovegetáriánus zöldségpástétomok; padlizsán-, csillag-
tök-, patisszon-, cukkini-, spárgatökpástétomok, sütõtök fûszeres
pástétom és változatai, sütõtök édes pástétom és fûszerezett válto-
zatai, édes keménysajtpástétom és fûszerezett változatai.

(111) 185.371 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03181 (220) 2004.07.20.
(732) Sebõk László, Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek, fényképek, folyóiratok, albumok, brosúrák, vé-
kony fûzött könyvek, hírlevelek, kártyák, képregények, könyvek,
könyvecskék, füzetek, magazinok, revük (idõszaki lapok), naptá-
rak, naptárak letéphetõ lapokkal, noteszok, nyomtatványok, posz-
terek, üdvözlõlapok, kártyák.

(111) 185.372 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03963 (220) 2004.09.27.
(732) Geomédia Kiadói Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám ügyvéd, Erdõs 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); játékkártyák,
nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.373 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03965 (220) 2004.09.27.
(732) InfoMed Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 16 Papír és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari
termékek; könyvek folyóiratok; oktatási eszközök (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; céglevelezés; üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás; számítógépes nyilvántar-
tások kezelése; hirdetési oldalak készítése.
41 Szakmai képzés; oktatás; akadémiák (oktatás); eszmecse-
rék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; online elérhetõ,
nem letölthetõ elektronikus publikációk; könyvkiadás; egészség-
védõ klubok; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

(111) 185.374 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 02417 (220) 2004.05.24.
(732) ÉMV Észak-Magyarországi Vegyimûvek Kft.,

Sajóbábony (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc
(546)

(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, mû-
trágyák, cserzõanyagok, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek.
5 Fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására
szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomírtó
szerek (herbicidek).

(111) 185.375 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03702 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SALITI
(511) 29 Rágcsálnivalók, különösen szárított, sült, sózott és/vagy fû-

szerezett mogyoró, dió, mandula és indusdió, burgonyaszirom és
burgonyaropik; burgonyából extrudálással készült termékek; sült
burgonyás sütemények.
30 Rágcsálnivalók, különösen extrudálási eljárással készült
búza, rizs és magos termékek; pattogatott kukorica, kukoricape-
hely.

(111) 185.376 (151) 2006.07.11.
(210) M 04 03705 (220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BALU
(511) 5 Nõi higiéniai termékek, különösen menstruációs betétek.

6 Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek, különösen háztartási papír, sze-
meteszsákok, átlátszó fóliák, toalettpapír.
21 Tisztítórongyok, különösen szivacskendõk, háztartási törlõ-
kendõk, felmosórongyok.

(111) 185.377 (151) 2006.07.13.
(210) M 02 04081 (220) 2002.09.06.
(732) Szigetország Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Kékes László szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) RUIN
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.378 (151) 2006.07.13.
(210) M 05 03882 (220) 2005.12.06.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.380 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 04612 (220) 2003.11.03.
(732) Concordia Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém tömegcikkek;
egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok (cipzárok).

(111) 185.381 (151) 2006.07.24.
(210) M 05 03624 (220) 2004.03.17.
(732) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, Debrecen (HU)

(541) A napba öltözött város
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 185.382 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 03453 (220) 2003.08.15.
(732) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.,

Hódmezõvásárhely (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) TB
(511) 19 Elõregyártott beton és vasbeton építõelemek.

(111) 185.383 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 03815 (220) 2003.09.11.
(732) JÁMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)

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

(111) 185.384 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 02317 (220) 2003.05.28.
(732) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Novo Nordisk
(511) 5 Gyógyszerkészítmények és anyagok.

10 Orvosi és sebészeti készülékek és eszközök; fecskendõk és
fecskendõtûk orvosi célokra; a felsorolt termékek részei és csatla-
kozó alkatrészei.
42 Számítógép-szolgáltatások, így hozzáférés biztosítása orvo-
si analízis és kezelési adatokhoz; információs technikai tanács-
adási szolgáltatások, beleértve szoftverfejlesztést, -alkalmazást
és -fenntartást (információs rendszeri megoldások).
44 Orvosi tanácsadási szolgáltatások, orvosi, klinikai szolgál-
tatások, orvosi szolgáltatások diabétesz kezelésére és egyéb
gyógyszerekkel kapcsolatban; információs és tanácsadási szol-
gáltatások orvosi feltételek személyes alkalmazására; orvosi ta-
nácsadási szolgáltatások, orvosi, klinikai szolgáltatások, diabé-
teszkészítmények és egyéb gyógyszerekkel kapcsolatos orvosi
szolgáltatások, információ nyújtása és tanácsadás orvosi feltéte-
lek személyes ismertetésére.

(111) 185.385 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 04969 (220) 2003.11.25.
(732) Visontai Mezõgazdasági Szövetkezet, Visonta (HU)

(546)

(511) 33 Borok, cseresznyepálinka, emésztést elõsegítõ italok (tö-
mény italok és likõrök), aperitifek.

(111) 185.386 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 03451 (220) 2003.08.15.
(732) VÉPISZ Vegyesipari Építõ- és Szolgáltató Szövetkezet,

Túrricse (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; lek-
várok (dzsemek), kompótok; gyümölcskonzervek; tartósított
gyümölcsök; savanyúságok; tartósított zöldségek; zöldségkon-
zervek.

(111) 185.387 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 03827 (220) 2003.09.11.
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Szín-Erõsítõ
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, test- és szépségápoló ké-

szítmények.
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(111) 185.388 (151) 2006.07.24.
(210) M 04 01801 (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) NOVABEL
(511) 3 Test- és szépségápoló készítmények esztétikai bõrgyógyá-

szati használatra, nevezetesen injektálható gélkészítmények.

(111) 185.391 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 04961 (220) 2003.11.25.
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; könyvkötészeti anyagok; fény-
képek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanya-
gok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cik-
kek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Hirdetés-, propaganda- és reklámtevékenység, reklámszol-
gálat, kereskedelmi célú kiállításszervezés, piackutatás, reklám-
és propagandaanyag tervezése és készítése, reklámanyagok sok-
szorosítása és terjesztése, szervezeti tanácsadás, ellenõrzés, irá-
nyítás, felügyelet.
41 Újságok, hetilapok, folyóiratok, évkönyvek és eseti lapok
kiadása; könyv- és zenemûkiadás; hang- és videofelvételek és fil-
mek gyártása, ezek kölcsönzése és bérbeadása; nevelés, oktatás,
szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 185.392 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 05047 (220) 2003.11.27.
(732) Promenade Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 185.398 (151) 2006.07.28.
(210) M 06 00408 (220) 2006.02.07.
(732) ERSTE Bank Befektetési Rt., Budapest (HU)

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

letek - különösen: befektetési szolgáltatás és kiegészítõ befekteté-
si szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás és kiegészítõ pénzügyi szol-
gáltatás, befektetési alapok, befektetési alapkezelés - beleértve
mindezen szolgáltatások interneten, egyéb elektronikus rendsze-
reken keresztül történõ nyújtása is.

(111) 185.399 (151) 2006.07.28.
(210) M 06 00734 (220) 2006.03.03.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(541) LACTINETTE
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 185.400 (151) 2006.07.28.
(210) M 06 00735 (220) 2006.03.03.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(541) SULLACTIN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 185.401 (151) 2006.07.28.
(210) M 06 00736 (220) 2006.03.03.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(541) LACTILLA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 185.402 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04944 (220) 2004.12.10.
(732) WAVA Export-Import Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Miksné dr. Szökrényes Erzsébet ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Kazánok tisztítása, javítása; fûtõberendezések felszerelése
és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása;
gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hûtõberende-
zések üzembe helyezése és javítása.

(111) 185.403 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04781 (220) 2004.11.29.
(732) Lin Lian Fen, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.404 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04782 (220) 2004.11.29.
(732) Ganz-David Brown Hajtómûgyártó Kft. „felszámolás alatt”,

Budapest (HU)
(740) dr. Lutter István, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GANZ-GDB
(511) 7 Gépek, hajtómûvek, erõátviteli elemek.

37 Hajtómûvek és alkatrészek javítása, felújítása és karbantar-
tása.

(111) 185.405 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04783 (220) 2004.11.29.
(732) Ganz-David Brown Hajtómûgyártó Kft. „felszámolás alatt„,

Budapest (HU)
(740) dr. Lutter István, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GDB
(511) 7 Gépek, hajtómûvek, erõátviteli elemek.

37 Hajtómûvek és alkatrészek javítása, felújítása és karbantar-
tása.

(111) 185.406 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05080 (220) 2004.12.22.
(732) Mobil Expo Kft., Sopron (HU)
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(541) Magyar Bazár... nincs szüksége másra
(511) 16 Újságok.

(111) 185.407 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05082 (220) 2004.12.22.
(732) Sóstó-Invest Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) Nyíregyházi Krúdy Karácsony
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(111) 185.408 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05083 (220) 2004.12.22.
(732) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyha-
tású készítmények.

(111) 185.409 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05084 (220) 2004.12.22.
(732) EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Ajtóbetétek fémbõl, ajtókilincsek fémbõl, ajtónyitó szerke-
zetek (nem elektromos), ajtóreteszek, ajtószerelvények fémbõl,
ajtózárak fémbõl, fémablakok, fémajtók, fémkapuk, fémszerelvé-
nyek építményekhez, kulcsok, tolózárak, zárak fémbõl.

(111) 185.410 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05085 (220) 2004.12.22.
(732) EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Ajtóbetétek fémbõl, ajtókilincsek fémbõl, ajtónyitó szerke-
zetek (nem elektromos), ajtóreteszek, ajtószerelvények fémbõl,
ajtózárak fémbõl, fémablakok, fémajtók, fémkapuk, fémszerelvé-
nyek építményekhez, kulcsok, tolózárak, zárak fémbõl.

(111) 185.413 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04788 (220) 2004.11.29.
(732) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)
(541) Óceán-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 185.414 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04789 (220) 2004.11.29.
(732) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)
(541) Queen-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 185.415 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04790 (220) 2004.11.29.
(732) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Takarózzon velünk
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 185.416 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04792 (220) 2004.11.29.
(732) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Baby-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 185.421 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04780 (220) 2004.11.29.
(732) Harmónia Reformház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bródy Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások; eladási propaganda (mások szá-
mára); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; ke-
reskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; piackutatás; se-
gítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; se-
gítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; árubemuta-
tás; áruminták terjesztése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzle-
ti információk; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzul-
táció; import-export ügynökségek.

(111) 185.422 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04785 (220) 2004.11.29.
(732) LBT Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.430 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04903 (220) 2004.12.08.
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(546)

(511) 9 Mobiltelefonok, számítógépszoftver.
28 Játékok, játékszerek.
32 Italok, így ivóvizek, illatosított vizek, ásványvizek és szén-
savval dúsított vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok; így
üdítõitalok, energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és ször-
pök; sûrítmények, koncentrátumok és porok italok készítéséhez,
így ízesített vizek; ásványvizek és szénsavval dúsított vizek;
üditõitalok, sportitalok, gyümölcsitalok és szörpök.
41 Szórakoztatási szolgáltatások.

(111) 185.447 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04558 (220) 2004.11.12.
(732) ITPH KFt., Budapest (HU)
(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramozás, számítógépszoft-
ver fejlesztése, telepítése, fenntartása, frissítése, kölcsönzése;
számítógépek kölcsönzése, számítógépek üzembe helyezése, kar-
bantartása és javítása; számítógépes adatok helyreállítása, számí-
tógépes nyilvántartások kezelése, számítógépes rendszerelemzés,
számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépes
rendszerek tervezése.

(111) 185.509 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01063 (220) 2005.03.22.
(732) Sajtós Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátó-
ipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(111) 185.510 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00575 (220) 2005.02.10.
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) BLC
(511) 12 Szárazföldi gépjármûvek.

(111) 185.514 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01055 (220) 2005.03.22.
(732) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (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.
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) 185.515 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00715 (220) 2005.02.23.
(732) DunaTec Mérnöki és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Árpád, Kiss és Kiss Ügyvédi Iroda, 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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 185.516 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00207 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
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(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.517 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00710 (220) 2005.02.23.
(732) MONARCHIA HOLDINGS Inc., Newark, Delaware (US)
(740) dr. ifj. Partos László, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MONARCHIA SELECTION
(511) 33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alko-

holos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almabo-
rok, aperitifek, borok; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú al-
koholos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.

(111) 185.519 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00572 (220) 2005.02.10.
(732) Maszlov Dmitrij, Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Tamás, Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 185.520 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00573 (220) 2005.02.10.
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft, Minden (DE)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) örvény
(511) 7 Porzsákok; felszerelések porszívókhoz, nevezetesen szívó-

fejek, szívócsövek, csõtartók, pótkefék; szûrõk, nevezetesen mo-
tor-, víz-, levegõ-, aktívszén- és pollenszûrõk, amelyek a 7. áru-
osztályba tartoznak.
11 A 11. áruosztályba tartozó szûrõk, nevezetesen zsír-, gõz-
és szagszûrõk.
16 Szemeteszacskók; hulladékzsákok.

(111) 185.521 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00220 (220) 2005.01.17.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) T-Pont
(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõr-

zõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések (amennyi-
ben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzíté-
sére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készü-
lékek; gép által futtatott adathordozók; automata elosztóberende-
zések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyom-
tatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételé-
vel).
35 Reklámozás és üzletvezetés.

36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbanki szol-
gáltatások, nevezetesen adatbankokhoz való hozzáférési idõ bér-
lete és adatbankok üzemeltetése, valamint adatok, hírek és infor-
mációk gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó felszerelésekkel
és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projektta-
nulmányok és tervezési szolgáltatások telekommunikációs fel-
szerelésekkel kapcsolatosan.

(111) 185.522 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00708 (220) 2005.02.23.
(732) MONARCHIA HOLDINGS Inc., Newark, Delaware (US)
(740) dr. ifj. Partos László, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alko-
holos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almabo-
rok, aperitifek, borok, emésztést elõsegítõ italok (tömény italok,
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, koktélok, körtebor,
likõrök, lõre, csiger, curacao, mézsör.

(111) 185.523 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00721 (220) 2005.02.23.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
(300) 50966/2005 2005.02.07. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) HERBAL ESSENCES CITRUS LIFT
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-

ápoló oldatok, fogkrémek, a bõr, fejbõr és haj tisztítására, ápolásá-
ra, kezelésére és szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó,
hajszínélénkítõ, hajszõkítõ szerek, hajfestékek és hajszínezõ ké-
szítmények.

(111) 185.524 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00206 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.525 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00910 (220) 2005.03.08.
(732) TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari Részvénytársaság,

Szekszárd (HU)
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(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(541) Brumi
(511) 29 Sajtok, sajtkrémek (tejtermék).

(111) 185.526 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00905 (220) 2005.03.08.
(732) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ

és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 185.527 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00911 (220) 2005.03.08.
(732) TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari Részvénytársaság,

Szekszárd (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Sajtok, sajtkrémek (tejtermék).

(111) 185.528 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01060 (220) 2005.03.22.
(732) Nagy és Fia Kft., Oroszlány (HU)

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

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

(111) 185.529 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00566 (220) 2005.02.10.
(732) MATÁV Rt., Budapest (HU)
(541) V8 díjcsomag
(511) 38 Hírközlési szolgáltatások, távközlési szolgáltatások, neve-

zetesen; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások, kommu-
nikáció, távközlési, adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatás, kap-
csolatok, hálózatok kezelése.

(111) 185.530 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00213 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.531 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00209 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.532 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00211 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.533 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00208 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.534 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00210 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
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(546)

(511) 30 Kekszek.

(111) 185.535 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00567 (220) 2005.02.10.
(732) MATÁV Rt., Budapest (HU)
(541) Hangtrió
(511) 38 Hírközlési szolgáltatások, távközlési szolgáltatások, neve-

zetesen; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások, hangpos-
ta, hangpostafiók, hangposta SMS; három résztvevõs kommuni-
kációs, hang- és adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatás, kapcso-
latok, hálózatok kezelése.

(111) 185.536 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00568 (220) 2005.02.10.
(732) MATÁV Rt., Budapest (HU)

(541) Teleperc díjcsomag
(511) 38 Hírközlési szolgáltatások, távközlési szolgáltatások, neve-

zetesen; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások, kommu-
nikáció, távközlési, adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatás, kap-
csolatok, hálózatok kezelése.

(111) 185.537 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00571 (220) 2005.02.10.
(732) Maszlov Dmitrij, Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Tamás, Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 185.538 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01062 (220) 2005.03.22.
(732) Sajtós László, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók
(szolgáltatásai); élõ adások bemutatása; klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás); show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; szabad-
idõs szolgáltatások nyújtása; zenés kabarék; varieték.

(111) 185.539 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00717 (220) 2005.02.23.
(732) „Karmela 2000” Ltd, Bgariaul, Veliko Tarnovo (BG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég, be-
leértve a kekszeket, süteményeket és ostyákat.

(111) 185.541 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00711 (220) 2005.02.23.
(732) MONARCHIA HOLDINGS Inc., Newark, Delaware (US)
(740) dr. ifj. Partos László, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MONARCHIA
(511) 33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alko-

holos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almabo-
rok, aperitifek, borok; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú al-
koholos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.

(111) 185.542 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00714 (220) 2005.02.23.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

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).
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás, rádió- és tv-reklámok; kereskedelmi ügyletek;
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.544 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00577 (220) 2005.02.10.
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) BLS
(511) 12 Szárazföldi gépjármûvek.

(111) 185.546 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04923 (220) 2004.12.09.
(732) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(541) PATENT CSOPORT
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(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés; az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeté-
kek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és beren-
dezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer ki-
építése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mind-
ezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés vi-
lágítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb épít-
mények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépüle-
teket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszí-
vó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkü-
lönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és érték biztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek-, iroda-,
gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés
és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ-, és õr-
szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyele-
te; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjára-
tot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy
elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók
elõre történõ kipróbálása, rendõrség-, mentõk- és tûzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén
belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanács-
adás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipar, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

(111) 185.547 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04927 (220) 2004.12.09.
(732) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés; az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeté-
kek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és beren-
dezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer ki-
építése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mind-
ezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés vi-
lágítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb épít-
mények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépüle-
teket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszí-
vó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkü-
lönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység,õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda-,
gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés
és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ- és õr-
szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyele-
te; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjára-
tot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy
elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók
elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén
belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanács-
adás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

(111) 185.548 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04592 (220) 2004.11.15.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PIGPRO
(511) 31 Sertés starter takarmányok.

(111) 185.549 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04582 (220) 2004.11.15.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

M1030

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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) 185.550 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 03327 (220) 2004.07.30.
(732) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, a tenger gyümölcsei; tartósított,
szárított, fõtt vagy feldolgozott gyümölcsök és zöldségek; a fent
említett termékekbõl elõállított készítmények; tejtermékek,
desszerthabok, hûtött desszertek; tejes italok, ízesített tejes italok;
tejtermékbõl készített italok; levesek; édes és fûszerezett kenhetõ
anyagok; saláták; italok; töltelékek; apró falatok (snackek); kész-
ételek és ételösszetevõk; fehérjetartalmú anyagok emberi fo-

gyasztásra; mártások; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl
készült élelmiszerek.
30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, kávé,
kakaó; ivócsokoládé, kávéeszencia, kávékivonat, kávé- és cikó-
riakeverék, cikória és cikóriakeverék mind kávépótlóként való
felhasználásra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó cukrászsü-
temények; tésztafélék, sütemények, kekszek; fagylaltok, jégkré-
mek, jégkrémtermékek, fagyasztott joghurt, fagyasztott édessé-
gek; hûtött desszertek, desszerthabok, sörbetek; kenyér; tésztafé-
lék; italok, töltelékek, édes és fûszerezett kenhetõ anyagok; apró
falatok (snackek); készételek és ételösszetevõk; csokoládé; piz-
zák, pizzaalapok; pizzaszószok és -feltétek; tésztához és rizshez
való mártások; salátaöntetek; majonéz; szószok; mártások; fûsze-
rek; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl készült élelmisze-
rek.

(111) 185.551 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04581 (220) 2004.11.15.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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) 185.552 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04594 (220) 2004.11.15.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) WEANPRO
(511) 31 Sertés starter takarmányok.
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(111) 185.554 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04925 (220) 2004.12.09.
(732) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(541) DUO PATENT SECURITY
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés; az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeté-
kek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és beren-
dezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer ki-
építése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mind-
ezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés vi-
lágítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb épít-
mények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépüle-
teket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszí-
vó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkü-
lönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda-,
gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés
és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ- és õr-
szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyele-
te; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjára-
tot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy
elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók
elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén
belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanács-
adás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

(111) 185.555 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05073 (220) 2004.12.21.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések

és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 185.556 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04933 (220) 2004.12.09.
(732) MERCK Kft., Budapest (HU)

(541) PAROGEN
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(111) 185.557 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04924 (220) 2004.12.09.
(732) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(541) SECURITY PATENT KFT
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés; az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeté-
kek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és beren-
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dezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer ki-
építése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mind-
ezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés vi-
lágítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb épít-
mények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti-, hírközlési-, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépüle-
teket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszí-
vó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkü-
lönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek-, iroda-,
gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés
és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ-, és õr-
szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyele-
te; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag és utas átvizsgálását repülõterületeken, õrjára-
tot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy
elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók
elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén
belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanács-
adás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

(111) 185.559 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04926 (220) 2004.12.09.
(732) Security Patent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalko-
zás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyei-
nek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint rek-
lámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések
terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy
szolgáltatás tekintetében; különbözõ áruféleségek összeállítása,
kiskereskedelmi tevékenység, különösen iparcikk-, szerelvény-,
fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással,
kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiske-
reskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és
mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szol-
gáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása
és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vil-
lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és berendezé-
sek, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépíté-
se; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítá-
si és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmé-
nyek máshová nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak fel-
szerelése, a kerítés- és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai, termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépü-
leteket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler szellõzõcsõ és el-
szívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztí-
tás, épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök
és más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület
elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különö-
sen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgálta-
tás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek-, iroda-,
gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés
és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelõ- és õr-
szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyele-
te; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység,
beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vo-
natokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy
elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók
elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk, tûzoltók hívása;
magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén
belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanács-
adás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági világítást is.

(111) 185.560 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04593 (220) 2004.11.15.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BABYPRO
(511) 31 Sertés starter takarmányok.

(111) 185.561 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04584 (220) 2004.11.15.
(732) MOBILKER’ 2000 Vadászati, Barkácsfelszerelési

és Autóalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(740) dr. Farkas Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.562 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04583 (220) 2004.11.15.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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) 185.563 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00988 (220) 2005.03.16.
(732) JC Auto Kft., Budapest (HU)
(740) Szabó Márton, Érd

(546)

(511) 37 Gépkocsik karbantartása és javítása.

(111) 185.566 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01154 (220) 2005.03.29.
(732) CORVUS DESIGN Kft., Budapest (HU)
(541) TOXBOX
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

(111) 185.567 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00471 (220) 2005.02.03.
(732) Direct-Line Kft., Dunaharaszti (HU)

(541) HAXSON
(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 185.568 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01149 (220) 2005.03.29.
(732) UNI-CO Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Burai-Kovács János, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(111) 185.569 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00622 (220) 2005.02.16.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(111) 185.570 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00987 (220) 2005.03.16.
(732) START Médiaügynökség Kft., Békéscsaba (HU)

(541) START RÁDIÓ
(511) 38 Távközlés.

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

(111) 185.571 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00977 (220) 2005.03.16.
(732) Androkity László, Balatonboglár (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, izo-
tóniás italok, készítmények italok elõállításához, pasztillák szén-
savas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok.
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(111) 185.572 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01162 (220) 2005.03.29.
(732) SHI TE Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.573 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01156 (220) 2005.03.29.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(546)

(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-
tek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasüte-
mények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafé-
lébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.

(111) 185.574 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01155 (220) 2005.03.29.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) KISMACKÓ
(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-

tek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasüte-
mények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafé-
lébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.

(111) 185.575 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01153 (220) 2005.03.29.
(732) Di Vora Anikó, Dunakeszi (HU)

(541) FAUSTO
(511) 43 Vendéglátás.

(111) 185.576 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01152 (220) 2005.03.29.
(732) UNI-CO Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Burai-Kovács János, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(111) 185.577 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01151 (220) 2005.03.29.
(732) UNI-CO Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Burai-Kovács János, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(111) 185.578 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00990 (220) 2005.03.16.
(732) ERSTE BANK HUNGARY Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Erste HitelExpressz
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(111) 185.579 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00989 (220) 2005.03.16.
(732) ERSTE BANK HUNGARY Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Erste Bank HitelExpressz
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(111) 185.580 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00979 (220) 2005.03.16.
(732) Androkity László, Balatonboglár (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, izo-
tóniás italok, készítmények italok elõállításához, pasztillák szén-
savas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok.

(111) 185.581 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00978 (220) 2005.03.16.
(732) Androkity László, Balatonboglár (HU)
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(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, izo-
tóniás italok, készítmények italok elõállításához, pasztillák szén-
savas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok.

(111) 185.582 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00814 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online marketline
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztatókészülékek és -berendezések, rádió-, televízió-, in-
teraktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktató-
berendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló beren-
dezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási
anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása

és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia rendsze-
rek és berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió-
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógé-
pes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgálta-
tások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgál-
tatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás;
kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy
nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen
telefon, telefax, videotelefon, mobiltelefon, digitális információ
átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes távközlé-
si szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktatótájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap- és arculat-tervezése, -készítése, mûködte-
tése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szer-
ver üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elekt-
ronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elekt-
ronikus áruházhoz.

(111) 185.583 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00813 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online ADSL
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon és rádiótelefon-készü-
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lékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás-szolgáltatások; tele-
vízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás-szolgáltatások; szá-
mítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferencia-
szolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, ban-
ki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon, telefax, videotelefon, mobiltelefon, digitális in-
formáció átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgálta-
tások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-

ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap- és arculattervezés, -készítés, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.584 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00807 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TIB
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktató-
berendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
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és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép-, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-,
mobiltelefon-, digitális információátviteli szolgáltatások, elektro-
nikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szol-
gáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerver használat biztosítása, szer-
ver üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elekt-
ronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elekt-
ronikus áruházhoz.

(111) 185.585 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00080 (220) 2005.01.10.
(732) Robert Bosch GmbH, Gerlingen (DE)
(740) dr. Fuglinszky János, Fuglinszky és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Életre tervezve
(511) 7 Elektromotorok, indítóberendezések, starterek motorokhoz

(nem földi jármûvek részére), dinamók, gyújtásberendezések bel-
sõ égésû motorokhoz, izzítógyertyák dízelmotorokhoz, gyújtó-
gyertyák belsõ égésû motorokhoz, lambdaszondák, gyújtáselosz-
tók, gyújtó transzformátorok, gyújtógyertya-csatlakozók belsõ
égésû motorokhoz, üzemanyag-befecskendezõ szivattyú, üzem-
anyag-szivattyúk, fordulatszám-szabályozók, sebességszabályo-
zók gépekhez és motorokhoz; befecskendezõ porlasztók és fúvó-

katartók; szelepek, üzemanyagszûrõk, olajszûrõk, légszûrõk,
olajszivattyúk, hidraulikahengerek, hidraulikamotorok, hidrauli-
kaszelepek, hidraulikatartályok, hidraulikaszûrõk, szervokor-
mánymûvek, sûrített levegõs fékek, sûrített levegõs berendezé-
sek, úgymint légkompresszorok, sûrítettlevegõ-tartályok, vezér-
szelepek, légszelepek; kipufogógáz-turbó feltöltõk, elektromos
vezérlõberendezések gyártástechnológiához, elektromos ellenál-
lások hegesztõrendszerekhez, szervomeghajtások, robotvezérlé-
sek; automatikus összeszerelõ berendezések gyártástechnológiák
moduláris elemei beleértve munkahelyi berendezéseket, munka-
asztalokat, munkapadokat, gépfelfogó elemeket, biztonsági és vé-
dõberendezéseket, billenõ jellegû munkahelyeket, emelõberen-
dezéseket, asztali préseket, anyagtovábbító és anyagrendszerezõ
rendszereket, úgymint szállítószalagok és szállítóláncok, rázó-
adagolók, billentõszerkezetek, programozható elektromos beren-
dezések beleértve megfogó egységeket és az egykarú robotokat;
sorjátlanító gépek (mechanikus, hõhatású és elektrokémiai hatá-
sú); csomagológépek; elektromos kéziszerszámok és ezek csatla-
koztató eszközei, elektromos kertgondozó berendezések, úgy-
mint sövényvágók, fûvágók, fûnyírók (kézi, akkumulátoros), sze-
gélyvágók, aprítók, szivattyú, magasnyomású tisztítógépek,
elektromos konyhai berendezések és tartozékok, mosogatógépek,
mosógépek, vákuumtisztítók, villanyvasalók; tartozékok és alkat-
részek a fenti árukhoz.

9 Elektromos és elektronikus mérõ és ellenõrzõ-berendezé-
sek; elektromos és elektronikus vezérlõegységek; jelek, adatok,
képek, hangok, elektromos és elektromágneses adathordozók fel-
vételére, szabályozására, feldolgozására, továbbítására, vételére
és jelzésére szolgáló berendezések, videokamerák, monitorok,
hangszórók, rádiókhoz és televízió-vevõkészülékekhez antennák,
távbeszélõ készülékek, gépjármûantennák, hordozható rádiótele-
fonok, autótelefonok; riasztórendszerek; földi, légi és tengeri jár-
mûvek helymeghatározására és navigálására alkalmas berendezé-
sek, nagyfrekvenciájú generátorok, energiaellátó tápegységek,
elektromos szûrõk, félvezetõ alkatrészek, optoelektronikus alkat-
részek, nyomtatott, maratott és beültetett áramkörök, integrált
áramkörök, relék, biztosítékok, vezetékek elektromos és elektro-
nikus optikai jelekhez, kábelcsatlakozók, elektromos kapcsolók,
elektronikus fényszóró-beállítók, villanymotorok, érzékelõk, de-
tektorok, kapcsolóberendezések/kapcsolószekrények, napelemek
és napgenerátorok; gépjármû-diagnosztikai berendezések, úgy-
mint emisszióvizsgálók, durvaszemcse-vizsgálók, fékmûködés-
vizsgálók, diagnosztikai berendezések szimulációkhoz, motor-
teszterek, befecskendezõ szivattyúk mûhely vizsgálatához szük-
séges berendezések, indítóberendezések és dinamók; akkumulá-
torok, töltõkészülékek, akkumulátorteszterek, erõsítõk, transzfor-
mátorok, kábeldobok, elektromos és elektronikus távolságmérõk,
magasságmérõk, szögeltérésmérõk, elhajlásmérõk, fém és más
anyagok érzékelésére szolgáló berendezések; öntözésvezérlõ szá-
mítógépek; tartozékok és alkatrészek a fenti árukhoz.
11 Fûtõ-, fõzõ-, sütõ-, melegítõ- és hûtõberendezés; gázgyújtó
elektród/gyújtócsapok, helyzetjelzõ lámpák és egyéb lámpák, be-
leértve a jármûvek lámpáit; hûtõberendezések/hûtõszekrények;
szellõzõrendszerek; hajszárítók, kávéfõzõk, szárítógépek, pörkö-
lõk; sütõkemencék; elektromos tojásfõzõk, kenyérpirítók; lég-
kondicionáló rendszerek; megfigyelõ- és ellenõrzõ berendezések
gázfûtéshez; vízvezetékes oltóberendezések és az ehhez tartozó
szórófejek, valamint csatlakozóegységek; sprinkler-berendezé-
sek; tartozékok és alkatrészek a fenti árukhoz.
12 Gépjármûbe szerelhetõ védõrendszerek, úgymint biztonsá-
giöv-feszítõk, légzsákok és érzékelõk, indítóberendezések belsõ
égésû motorokhoz, fagymentesítõ rendszerek szélvédõkhöz, szer-
vofékek és sûrített levegõs fékek földi és légi jármûvekhez, blok-
kolásgátló rendszerek, keréktapadást vezérlõ rendszerek, sebes-
ségváltó vezérlõmûvek; jármûdinamikai vezérlõrendszerek; ab-
laktörlõk, hidraulikus kormánymûvek földi, légi és tengeri jármû-
vekhez; tartozékok és alkatrészek a fenti árukhoz.
37 Gépjármûvek alkatrészei és tartozékai beépítése, karbantar-
tása és szerelése, autórádió-rendszerek, rádiótelefonok, háztartási
és konyhai berendezések elektromos generátorai, rádió- és televí-
zió-rendszerek, egészségügyi berendezések, hûtõ és légkondicio-
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náló rendszerek és berendezései; a motorsport szervezetek gépjár-
mûvei karbantartása és nagyjavítása.
38 Távközlési szolgáltatás, hang-, adat- és képtovábbítás szate-
litek útján; épületek és létesítmények figyelése zárt láncú ipari
tv-kamerával.
41 Harmadik személyek oktatása és betanítása az elektromos
és elektronikus technológia területén.
42 Építés, szerelés, tervezés, szaktanácsadás; programkészítés
és alkalmazás az adatfeldolgozás területén; számítások készítése
harmadik fél részére; fejlesztési, kutatási és tesztszerzõdések
megvalósítása, mûszaki konzultáció és szakértõi tevékenység.

(111) 185.586 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01163 (220) 2005.03.29.
(732) MEDITERRANEA DE SERVICIOS DOMESTICOS

E INDUSTRIALES, S.A., Barbera del Valles, Barcelona (ES)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 37 Mosodai szolgáltatások, valamint felmosó-, illetve mosoga-
tórongyok, szõnyegek és portörlõ rongyok feldolgozása; ipari
mosóüzem.

(111) 185.587 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01159 (220) 2005.03.29.
(732) W-GO 2004 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(541) PERLA BEVÁSÁRLÓ- ÉS SZÓRAKOZTATÓ

KÖZPONT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára),
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése, szerkesztése, ke-
reskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése, kö-
zönségszolgálat, közvélemény-kutatás, rádiós reklámozás, reklá-
mozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ingatlankezelés, irodák, ingatlanok bérlete, vagyonkezelés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; parkolóhelyek bérlete, raktárbérlet.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakozta-
tás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), éjszakai
klubok.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár (szolgáltatások), gyorséttermek, kantinok, büfék, ét-
kezdék, kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, vendég-
látóipar, éttermek.

(111) 185.588 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 01157 (220) 2005.03.29.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-
tek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasüte-
mények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafé-
lébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.

(111) 185.589 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00629 (220) 2005.02.16.
(732) Tápai István, Szeged (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 35 Hirdetés.

(111) 185.590 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00466 (220) 2005.02.03.
(732) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

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

(111) 185.591 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00467 (220) 2005.02.03.
(732) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

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

(111) 185.592 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00630 (220) 2005.02.16.
(732) Á+A NEMÛ Textilipari Kft., Koroncó (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 185.593 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00633 (220) 2005.02.16.
(732) OY VERMAN AB, Järvenpää (FI)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, diétás anyagok gyógyászati
használatra.

(111) 185.594 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00085 (220) 2005.01.10.
(732) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft., Jánossomorja (HU)
(541) ....mert egészsége mindennél fontosabb!
(511) 5 Gyógyhatású adalékanyagok, diétás élelmiszerek; gyógy-

italok, gyógynövények; pasztillák, szõlõcukor; vitaminkészítmé-
nyek, ásványi élelmiszer-kiegészítõk; étvágycsökkentõ szerek.
30 Élesztõpirula, ételízesítõ; édesítõszerek (természetes), cu-
kor, csokoládé; cukorkaáruk; kétszersültek, kekszek; sütésre szol-
gáló anyagok; árpa, rizs, ánizsmag; zabpehely, zab alapú ételek;
vadon élõ fûszernövények, fûszerkeverékek, konyhasó; szója,
szószok, tésztafélék; malomipari termékek, étkezési lisztek; liszt-
tartalmú ételek, kukoricapehely; ízesítõszerek; gabonakészítmé-
nyek; fûszerek, ízesítõk.
32 Alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok;
eszenciák italok elõállításához, gyümölcslevek, izotóniás italok;
készítmények italok elõállításához; pasztillák szénsavas italok-
hoz, porok szénsavas italokhoz; zöldséglevek (italokhoz).

(111) 185.595 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00288 (220) 2005.01.21.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CHIRA
(511) 30 Édes, kenyérre kenhetõ készítmények, amelyek ezen osz-

tályba tartoznak, különösen méz- és/vagy melaszszirup és/vagy
csokoládé alapon.

(111) 185.596 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00472 (220) 2005.02.03.
(732) Direct-Line Kft., Dunaharaszti (HU)

(546)

(511) 6 Lakatosipari termékek, fém tömegcikkek.

(111) 185.597 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00303 (220) 2005.01.21.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 185.598 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00795 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Áruház
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-

hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon, telefax, videotelefon,
mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások, elektro-
nikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szol-
gáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videtájékozta-
tó és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgál-
tatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális esemé-
nyek, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szerve-
zése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezé-
se, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemelte-
tése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállí-
tások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, mul-
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timédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; já-
téktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgál-
tatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára.

(111) 185.599 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00799 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Kombi
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és adatok rögzítésére

(111) 185.608 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00465 (220) 2005.02.03.
(732) MELOTRADE Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy

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

(111) 185.609 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00798 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Böngészõ
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
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sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-,
mobiltelefon-, digitális információ átviteli szolgáltatások, elekt-
ronikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatá-
sok; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhí-
vó-szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.610 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00625 (220) 2005.02.16.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(111) 185.611 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00476 (220) 2005.02.03.
(732) Allianz Aktiengesellschaft, München (DE)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) ALLIANZ.A VALÓSÁG PILLANATA
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások, ingatlanokkal kap-

csolatos szolgáltatások és valutaügylet-szolgáltatások.

(111) 185.612 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00623 (220) 2005.02.16.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(111) 185.613 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00626 (220) 2005.02.16.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(111) 185.614 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00824 (220) 2005.03.01.
(732) Mura Imre, Budapest (HU)

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 185.615 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00819 (220) 2005.03.01.
(732) Erõs Zsolt Lajos, Landskrona (SE)

(546)

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

M1042

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 185.616 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00815 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online adatpark
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztatókészülékek és -berendezések, rádió-, televízió-, in-
teraktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikro-
számítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktató-
berendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógé-
pes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgálta-
tások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgál-
tatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás;
kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy
nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen
telefon, telefax, videotelefon, mobiltelefon, digitális információ

átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes távközlé-
si szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sport információs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap- és arculattervezése, -készítése, mûködte-
tése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szer-
ver üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elekt-
ronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elekt-
ronikus áruházhoz.

(111) 185.617 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00812 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-DSL Hobbi
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóbe-
rendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; vil-
lamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
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rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógé-
pes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgálta-
tások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgál-
tatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás;
kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy
nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen
telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon, digitális informá-
ció átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes távközlé-
si szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.618 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00811 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Mindenkinet
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóbe-
rendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; vil-
lamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép-, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás-szolgáltatások; szá-
mítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferencia-
szolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, ban-
ki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon, digitális
információátviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgál-
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tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.619 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00810 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-DSL Otthon
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktató-
berendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-

rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép-, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számí-
tógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszol-
gáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon, digitális
információátviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere szolgál-
tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videoájékozta-
tó és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgál-
tatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális esemé-
nyek, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szerve-
zése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezé-
se, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemelte-
tése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállí-
tások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, mul-
timédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; já-
téktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgál-
tatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.
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(111) 185.620 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00806 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Internet Biztonság
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktató-
berendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló beren-
dezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-,
mobiltelefon-, digitális információ átviteli szolgáltatások, elekt-
ronikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatá-
sok; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó
szolgáltatás; hírügynökségek.

41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videtájékozta-
tó és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgál-
tatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális esemé-
nyek, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szerve-
zése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezé-
se, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemelte-
tése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállí-
tások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, mul-
timédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; já-
téktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; kiadói szolgál-
tatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, -fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.621 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00804 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TDSL Hobbi flotta
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
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35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számí-
tógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszol-
gáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon-, digitális
információ-átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgál-
tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia rendszerek és berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számítógép
állomások és hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazdasági
tesztelés, elemzés; számítógép programok kidolgozása, fejleszté-
se; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes prog-
ramok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés szol-
gáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerver használat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.622 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00802 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) TDSL Otthon flotta
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang- és video elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számí-
tógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszol-
gáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon-, digitális
információ átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgál-
tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
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41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.623 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00800 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Kábelnet Otthon flotta
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberende-
zések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-,
mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások, elektro-
nikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szol-
gáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték szoilgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.624 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00474 (220) 2005.02.03.
(732) Armin Wiedemann GmbH, Bécs (AT)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 37 Cipõjavítás; akkumulátorregenerálás; festékpatron- és fes-
tékkazetta-töltés másológépekhez; tintapatron és lézerkazet-
ta-(toner) töltés nyomtatókhoz.
40 Kulcsmásolás; élezés; gravírozás; bélyegzõkészítés.

(111) 185.625 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00801 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Kábelnet Hobbi flotta
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére, és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia rendsze-
rek és berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;

adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüzenet
szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió
és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számítógé-
pes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgálta-
tások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgál-
tatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás;
kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy
nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások különösen
telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon-, digitális informá-
ció átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes távközlé-
si szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videtájékozta-
tó és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgál-
tatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális esemé-
nyek, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szerve-
zése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok szervezé-
se, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, felléptetése, ezzel
kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek üzemelte-
tése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállí-
tások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televíziós, mul-
timédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok készítése; já-
téktermi számítógépes videojáték szolgáltatások; kiadói szolgál-
tatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.

(111) 185.626 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00794 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Fotoservice
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-készülé-
kek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberende-
zések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
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részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás-szolgáltatások; számítógépes híranyag rendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon, telefax, videotelefon-,
mobiltelefon-, digitális információ átviteli szolgáltatások, elekt-
ronikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatá-
sok; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhí-
vó-szolgáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktatótájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés

szolgáltatások, honlap- és arculattervezés, készítés, mûködtetés
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára.

(111) 185.627 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00805 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Online Kábelnet
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógép progra-
mok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép
állomások és hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások tele-
pítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, javítá-
sa; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és be-
rendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmérnöki
tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus levele-
zés, elektronikus adatátvitel és adatcsere, híranyag továbbítása;
adatok, hang és videó elektronikus adása nem interaktív és inter-
aktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televí-
zió és kábeltelevízió mûsoradás; adatadás szolgáltatások; számí-
tógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszol-
gáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki
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szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû vi-
deoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni
vagy nyilvános, analóg és digitális, hírközlési szolgáltatások kü-
lönösen telefon-, telefax-, videotelefon-, mobiltelefon-, digitális
információ átviteli szolgáltatások, elektronikus iratcsere-szolgál-
tatások, elektronikus postai szolgáltatások; tarifakedvezményes
távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynök-
ségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia rendszerek és berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerver- használat biztosítása, szer-
ver üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elekt-
ronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elekt-
ronikus áruházhoz.

(111) 185.628 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00809 (220) 2005.03.01.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-DSL Play
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és -berendezések, kézi mikroszá-
mítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás progra-
mokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõ-
rendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rá-
diós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon-ké-
szülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktató-
berendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók;
villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak,
hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására,
továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berende-
zések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya,
folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikropro-
cesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; szá-
mológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó le-
mezek, szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok
és kártyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek;
részegységek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és
adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek;
adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mind-
ezek részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezete-
sen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás
játékok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.

16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép-, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás-szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax-, videotelefon-,
mobiltelefon-, digitális információátviteli szolgáltatások, elektro-
nikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szol-
gáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktatótájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúra szolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.
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(111) 185.629 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 01150 (220) 2005.03.29.
(732) UNI-CO Tervezõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Burai-Kovács János, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(111) 185.631 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00090 (220) 2005.01.10.
(732) Takács Julianna, Debrecen (HU)
(541) ÉLD AZ ÉLETED!
(511) 28 Játékok, játékszerek, társasjátékok.

(111) 185.632 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00624 (220) 2005.02.16.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok (a sörök kivé-
telével).

(111) 185.633 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00477 (220) 2005.02.03.
(732) The Cartoon Network LP, LLLP (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(546)

(511) 9 Audio és video analóg és digitális felvételek szalagon, leme-
zen, DVD-n, CD-n, kazettán vagy más felvevõeszközön; mozgó-

képfilmek; televíziós, kábeltelevíziós, digitális televíziós vagy
mûholdas televíziós sugárzásra vagy színházi megnézésre; hang,
videó, adat és kép felvételére, gyártására, vágására, sokszorosítá-
sára és továbbítására szolgáló berendezések; hangkazetta, CD-le-
játszók és DVD-lejátszók és felvevõk; rádiók, televíziók; számí-
tógépek, notebook számítógépek, elektronikus szkennerek; szá-
mítógépes memóriakártyák és meghajtók; számítógépes szoftver,
fényképezõgépek, filmek fényképezéshez; telefonok és személy-
hívók; PDA; elektronikus elõjegyzési naplók; elektronikus köny-
vek; számítógépes és videojáték-programok, -berendezések és
-szoftverek; memóriaeszközöket tartalmazó számítógépes játék-
felszerelések, nevezetesen számítógépes társasjátékok egysége-
ként árult lemezek; számítógépek; egéralátétek; optikai eszközök,
ideértve a távcsöveket, teleszkópokat, periszkópokat, mikroszkó-
pokat, nagyítólencséket és nagyítóüvegeket, prizmákat, napszem-
üvegeket és szemüvegeket; fény, hang, hosszúság, magasság, se-
besség, folyadékáramlás, hõmérséklet, nedvességtartalom, nyo-
más, súly, térfogat, mélység, mágnesesség, elektromosság, felszí-
ni jellemzõk, adatok és képek mérésére, jelzésére, ellenõrzésére
és elemzésére szolgáló berendezések; vonalzók, iránytûk, mérle-
gek, díszmágnesek, mágnesek, elemek; kódolt kártyák; hordoz-
ható karaoke lejátszók; mûsoros hangszalagok és könyvek; szá-
mítógépes programok, nevezetesen szoftvert összekötõ digitális
video- és hangeszközök globális számítógépes információs háló-
zathoz; kódolt mágneskártyák, beleértve kulcskártyákat, telefon-
kártyákat, hitelkártyákat, fizetõkártyákat, készpénzkártyákat,
azonosító és biztonsági kártyákat; különféle fogyasztói elektroni-
ka; valamint a fent említett áruk részei és kiegészítõi.

16 Papír és papíráruk; kartonpapír és kartonpapírból készült
árucikkek; nyomdatermékek, beleértve könyveket, folyóiratokat,
hírleveleket; karikatúrák, poszterek, fényképek, térképek, év-
könyvek, naptárak, írószerek, levélpapír- és borítékszettek; leve-
lezõlapok, ajándékkísérõ kártyák, ültetõkártyák, üdvözlõlapok,
értesítõkártyák; jegyzettömbök, jegyzetfüzetek, vonalzók, albu-
mok, címnyilvántartó könyvek, könyvkötõ- és papírlapokat
összefûzõ eszközök, autogramgyûjtõ könyvek, képregények, em-
lékeztetõ jegyzetblokkok, kifestõkönyvek, munkafüzetek, vázlat-
füzetek, beragasztóalbumok, képzõmûvészeti alapanyagok, így
vászon rajzfüzeket, festékek, ecsetek; agyag; tûzõgépek, radírok,
ceruzahegyezõk, tollak, ceruzák, szövegkiemelõk, zsírkréták, je-
lölõ íróeszközök, táblakréták; tolltartók, papírnehezékek; irodai
kellékek; iskolaszerek; oktatási és útmutató anyagok; öntapadó
matricák, lehúzható matricák, montázsok, csereberekártyák; pa-
pírkalapok, papírszalvéták; ajándékcsomagoló tasakok, ajándék-
csomagoló anyagok, papírmasnik, papírból készült tortadíszek,
papír asztalterítõk, papírból készült asztali dekorációk, papírból
készült edényalátétek; könyvtámaszok.
25 Férfi, nõi és gyermekruházat, így ingek, rövid ujjú pólók,
hosszú ujjú pólók, joggingok, hosszúnadrágok, alsónadrágok, rö-
vidnadrágok, ujjatlan topok, esõkabátok, bébielõkék, szoknyák,
blúzok, nõi ruhák, harisnyatartók, nadrágtartók, kardigánok,
dzsekik, kabátok, esõkabátok, síoverallok, nyakkendõk, köntö-
sök, kalapok, sapkák, napellenzõk, övek, sálak, hálóruházat, pi-
zsama, nõi fehérnemû, alsónemû, csizmák, cipõk, tornacipõk,
szandálok, házicipõk, papucszoknik, fürdõruházat, valamint jel-
mezek és halloweenre való öltözékek és álarcok.
28 Játékáruk és sportcikkek, így játékok és játékszerek; mozgó
figurák és ezek tartozékaik, plüssjákékok, léggömbök, fürdõszo-
bai játékok, közlekedésre alkalmas játékszerek, kártyajátékokhoz
tartozó felszerelések, játékkártyák és kártyajátékok; játékjármû-
vek, babák, dobókorongok; elektronikus kézi játékkészülékek,
kellékek társasjátékokhoz, ügyességi játékokhoz, játéktermi tár-
sasjátékokhoz, célbadobó játékok, önállóan mûködtethetõ video-
kijelzõs játékgépek, puzzle játékok és kirakós játékok, gördesz-
kák, jégkorcsolyák, vízipisztolyok; labdák, így játéklabdák, fut-
ball-labdák, amerikaifutball-labdák, baseball-labdák, kosárlab-
dák, baseballkesztyûk, úszómellények szabadidõs használatra
úszódeszkákhoz, szabadidõs úszó alkalmatosságokhoz; szörf-
deszkák, úszódeszkák szabadidõs tevékenységhez; játék búvár-
felszerelés, játék sütõ- és fõzõedények, perselyek, babaházak, ba-
babútorok, babaruhák; karácsonyfadíszek; gumilabdák; mozgó
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figurák; babzsák babák; építõjátékok; játék rádió-adóvevõ; gör-
deszka; yoyo; homokozójátékok; játékvödrök és lapátok; kis-
ágyak és mozgó játékok; többfunkciós bébi- és gyermekjátékok.
38 Hírközlés; televízió, kábeltelevíziós, digitális televízió, mû-
holdas televízió-mûsor és rádiómûsor közvetítése; integrált digi-
tális környezethez való távközlési hozzáférés biztosítása bizton-
ságos széllessávú számítógépes hálózat formájában mozifilmek,
televíziós és egyéb médiatartalmak készítésére, forgalmazására,
átvitelére és kezelésére.

(111) 185.634 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00307 (220) 2005.01.21.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 185.635 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00302 (220) 2005.01.21.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 185.636 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00634 (220) 2005.02.16.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 185.637 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00796 (220) 2005.03.01.
(732) Axelero Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Partnex
(511) 9 Villamos, elektronikus, optikai elektrooptikai távközlési és

szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, inter-
aktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámí-
tógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programok-
hoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrend-
szerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ-, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon- készülé-
kek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberen-
dezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hul-
lámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, to-
vábbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezé-
sek és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, fo-
lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszo-
rok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológé-
pek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kár-
tyák; számítógépprogramok/szoftverek; számítógépek; részegy-
ségek és alkatrészek számítógépekhez; számítógépek és adatfel-
dolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-ve-
võk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek
részegységei és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen,
multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játé-
kok és videojátékok.
12 Jármûvek; szárazföldi; légi vagy vízi jármûvek és szállító-
eszközök.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogra-
mok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;

nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek (bútorok kivételével), oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedel-
mi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalko-
zói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozószervezés és menedzsertevé-
kenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevé-
kenység; interaktív multimédiás hirdetések, áruk és szolgáltatá-
sok felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása
és visszakeresése; számítógépes ügyintézés; irodagép, számító-
gép-kölcsönzés, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendsze-
rek és -berendezések, különösen nyilvános, idõszakos vagy állan-
dó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános hírközlé-
si állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok, nemzetközi hálózati csatlakozások
telepítése, kiépítése, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és
berendezések javítása, szervizmûködtetés; építészeti, építõmér-
nöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, elektronikus adatátvi-
tel és adatcsere, híranyag továbbítása; adatok, hang- és videoüze-
net-szolgáltatások; televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; adat-
adás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és
hálózati konferenciaszolgáltatások; hálózati szolgáltatások bizto-
sítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomû-
sor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, vi-
deomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, hír-
közlési szolgáltatások különösen telefon, telefax, videotelefon,
mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások, elektro-
nikus iratcsere-szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások;
tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szol-
gáltatás; hírügynökségek.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoz-
tató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szol-
gáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális ese-
mények, hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások
szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, zenekarok
szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek szervezése, fellépteté-
se, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, hangversenytermek
üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tár-
gyú kiállítások szervezése, lebonyolítása; aukciók; rádiós, televí-
ziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televízió-mûsorok ké-
szítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások; ki-
adói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvé-
tel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása,
terjesztése.
42 Számítógépes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli
számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatke-
zelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgál-
tatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés,
digitális aláírás, nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás,
kutatási, fejlesztési tevékenység, távközlési, informatikai és inter-
aktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális
hírközlési állomások, elektronikus posták, nyilvános számító-
gép-állomások és -hálózatok tervezése, mûszaki, mûszaki-gazda-
sági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fej-
lesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, számítógépes
programok elektronikus hozzáférésének biztosítása, megjelenés
szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködteté-
se szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, infrastruktúraszolgáltatás elektro-
nikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektroni-
kus áruházhoz.
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(111) 185.638 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00297 (220) 2005.01.21.
(732) PerDormire Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Horváth Orsolya ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; bútorok, matracok, párnák, ágyne-
mûk.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; ágynemûk, ágyterítõk, derékaljak,
takarók, matrachuzatok.

(111) 185.639 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00789 (220) 2005.03.01.
(732) MB-AUTO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harkányi Ágnes, Harkányi és Czövek Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 185.640 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00790 (220) 2005.03.01.
(732) Vánkos Rita, Piliscsaba (HU)

(541) MONÓ MANÓ ZENEKAR
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 185.642 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00631 (220) 2005.02.16.
(732) Á+A NEMÛ Textilipari Kft., Koroncó (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 185.644 (151) 2006.08.02.
(210) M 04 04211 (220) 2004.10.14.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TIHANY KÉKFEHÉR
(511) 29 Magyarországról származó tej, sajtok, tejtermékek.

(111) 185.645 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00293 (220) 2005.01.21.
(732) MACHALA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Horváth Orsolya ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; bútorok, matracok, párnák, ágyne-
mûk.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; konyhai eszközök, konyhai edénykészletek.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; ágynemûk, ágyterítõk, derékaljak,
takarók, matrachuzatok.

(111) 185.648 (151) 2006.08.02.
(210) M 06 00717 (220) 2006.03.01.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 185.649 (151) 2006.08.02.
(210) M 06 00716 (220) 2006.03.01.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 185.668 (151) 2006.08.03.
(210) M 06 00457 (220) 2006.02.09.
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)
(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyha-
tású készítmények.

(111) 185.669 (151) 2006.08.03.
(210) M 06 00628 (220) 2006.02.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 185.670 (151) 2006.08.03.
(210) M 04 03728 (220) 2004.09.03.
(732) Church & Dwight Co., Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Princeton, New Jersey (US)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(541) ENERGY 3
(511) 3 Száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló és higiéniai ké-

szítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás megelõ-
zésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények; fogporok, fog-
krémek, szájvizek, szájdezodorok, fogmosó zselék, fluor tartalmú
zselék, fluor tartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet elszí-
nezõdéssel kimutató tabletták.
5 Gyógyhatású anyagot tartalmazó száj-, fog-, torok-, fogíny-
és szájüregápoló és higiéniai készítmények; szájöblítõ szerek a
fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló
készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok,
fogtisztító porok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogmosó
zselék, fluor tartalmú zselék, fluor tartalmú szájvizek, fogtisztító
porok, fogkövet elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmé-
nyek a fogak és fogíny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótablet-
ták, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolószerek mûfogakhoz, fog-
sorokhoz, mûfog kapcsokhoz és hidakhoz, mûfogragasztó szerek,
fogragasztó porok.
10 Sebészeti, orvosi, fogászati és állatgyógyászati készülékek
és eszközök, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai áru-
cikkek; sebészeti varratanyagok.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefegyártáshoz szükséges
anyagok; ultrahangos fogászati protézistisztító készülékek; nem
elektromos tisztítóeszközök és tisztítóanyagok; a fent említett ter-
mékekhez szükséges alkatrészek és tartozékok; kefék, tartók és
adagolók.

(111) 185.671 (151) 2006.08.03.
(210) M 04 03310 (220) 2004.07.30.
(732) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PLEASURE
(511) 34 Dohány, cigaretták, szivarok, tubák, cigarettapapír, pipák,

cigarettaszûrõk, cigarettatartók és cigarettatárcák (nem nemes-
fémbõl), dohányzacskók, öngyújtók dohányosoknak (nem ne-
mesfémbõl), gyufák, pipatisztítók, hamutartók dohányosoknak
(nem nemesfémbõl) és szivarvágók.

(111) 185.672 (151) 2006.08.03.
(210) M 04 02852 (220) 2004.06.28.
(732) EVENT SERVICE Marketing és Reklám Kft.,

Szentendre (HU); COIMBRA Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Pomáz (HU)

(740) dr. Szabó Gyula ügyvéd, Dr. Szabó Gyula Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

(111) 185.676 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00126 (220) 2005.01.13.
(732) ROXER-HD BTL Rendezvényszervezõ Kft., Budaörs (HU)
(740) Takács Katalin, Budapest

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

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

(111) 185.677 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00536 (220) 2005.02.08.
(732) dr. Hubay Gyula, Törökbálint (HU)

(546)

(511) 16 Fatartalmú papír, karton, levélpapír, másolópapír, papír-
áruk, sokszorosítható papírok.
35 Piackutatás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, sza-
badtéri hirdetések, üzletszervezési tanácsadás.
37 Ablaktisztítás, fertõtlenítés, külsõ és belsõ festés, tisztító-
szerek kölcsönzése, vegytisztítás.
39 Gépkocsikölcsönzés, gépkocsival történõ szállítás, jármû-
kölcsönzés, raktározás, tárolás, szállítási szolgáltatások, személy-
szállítás, utasszállítás, áruk csomagolása, áruk raktározása.
41 Fogadások tervezése, oktatás, kongresszusok szervezése,
oktatási tárgyú információk, óvodák (nevelés), pályaválasztási ta-
nácsadás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása.
43 Kávéházak, óvodák, panziók, szállodák, szállodai szolgálta-
tók, vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

(111) 185.678 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00174 (220) 2005.01.13.
(732) LG Electronics Inc., Szöul (KR)
(300) 2004-36920 2004.08.12. KR

2004-26049 2004.12.02. KR
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 2004. augusztus 12-ei elsõbbséggel: Elektromos háztartási
robotgépek; elektromos háztartási keverõgépek; mosogatógépek;
mosógépek; porszívók; elektromos takarítógépek; elektromos ke-
fék; háztartási darálók; forgó kompresszorok; egyenáramú gene-
rátorok.
9 2004. augusztus 12-ei elsõbbséggel: Videokamerák; video-
magnók; DVD-lejátszók; digitális televíziók; televíziókészülé-
kek; számítógépek; videotelefonok; videolemez lejátszók; telefo-
nok; hordozható hírközlõ készülékek; PDA-k; digitális televízió-
záshoz való egységek (set-top box).
11 2004. augusztus 12-ei elsõbbséggel: Edényfertõtlenítõ ké-
szülékek; gáztûzhelyek; fagyasztók; légkondicionáló berendezé-
sek; légtisztító készülékek; fénycsövek; légnedvesítõ berendezé-
sek; hûtõszekrények; mikrohullámú sütõk; elektromos vízforra-
lók.
38 2004. december 2-ai elsõbbséggel: Hírközlés celluláris tele-
fonon; adatközlés; vezeték nélküli kommunikáció; értéknövelt
hálózaton (VAN) történõ hírközlés; hírközléssel kapcsolatos ügy-
letek; hírközlés száloptikás hálózaton keresztül; kommunikáció
számítógép- terminálon keresztül; távképernyõs kommunikáció;
kábeltelevíziós mûsorközvetítés; távközlési berendezések bérbe-
adása.

(111) 185.679 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00176 (220) 2005.01.13.
(732) Janis Berzins, Riga (LT); Zane Berzina, Riga (LV)
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(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; szépségápolási és testápoló készítmények; illó-
olajok, olajok kozmetikai használatra, masszázsolajok nem orvo-
si célokra; kozmetikai készítmények fürdõhöz, fürdõsók nem
orvosi használatra; samponok.
16 Nyomtatványok; naptárak, jegyzettömbök, üdvözlõkár-
tyák; csomagolódobozok.
35 Szappanok, szépségápolási és testápoló készítmények, illó-
olajok, olajok kozmetikai használatra, kozmetikai készítmények
fürdõhöz, samponok, nyomtatványok, naptárak, jegyzettömbök,
üdvözlõkártyák, csomagolódobozok kereskedelmi forgalmazása;
különbözõ áruk mások részére történõ összegyûjtése (azok szállí-
tását kivéve) fogyasztók részére annak lehetõvé tételére, hogy
ezeket az árukat megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhas-
sák.

(111) 185.680 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00166 (220) 2005.01.13.
(732) Bringapont Kft., Egervár (HU)

(546)

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

(111) 185.681 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00165 (220) 2005.01.13.
(732) Verpelét Nagyközség Önkormányzat, Verpelét (HU)
(541) A BOR ÉS A NÓTA FALUJA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 185.682 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00164 (220) 2005.01.13.
(732) Herba SM Kereskedelmi Kft., Göd (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A TERMÉSZET GYÖNGYE
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

(111) 185.683 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00135 (220) 2005.01.13.
(732) Szente Zsolt, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ és egyéb mé-
rõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezé-
sek és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbításá-
ra, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.684 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00134 (220) 2005.01.13.
(732) Szamos Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Berki Ádám, Berki-Pongrácz-Riskó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 185.685 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00133 (220) 2005.01.13.
(732) Szamos Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Berki Ádám, Berki-Pongrácz-Riskó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZAMOS MARCIPÁN LIKÕR
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 185.686 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00132 (220) 2005.01.13.
(732) Magyar Turizmus Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Itthon otthon van
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.687 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00129 (220) 2005.01.13.
(732) Európai Párbeszéd Alapítvány, Budapest (HU)

(541) PÁRBESZÉD AKADÉMIA
(511) 41 Nevelés; oktatások; szakmai képzések; kulturális tevékeny-

ségek.
45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása.

(111) 185.688 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00171 (220) 2005.01.13.
(732) TESCO-Global Áruházak Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Udvardi György ügyvéd, Budaörs

(546)

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

(111) 185.689 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00170 (220) 2005.01.13.
(732) TESCO-Global Áruházak Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Udvardi György ügyvéd, Budaörs
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(546)

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

(111) 185.690 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00371 (220) 2005.01.26.
(732) Pólya Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.691 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00389 (220) 2005.01.26.
(732) DOVIT Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft.,

Dömsöd (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DOVIT
(511) 28 Csalétkek horgászathoz.

31 Takarmány, takarmányadalékok nem gyógyászati célra,
táplálékok állatoknak, madáreledelek, mész állati takarmányhoz,
erõsítõ takarmány állatoknak, takarmányízesítõk, takarmányki-
egészítõk.

(111) 185.692 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00390 (220) 2005.01.26.
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) CHEVROLET SPARK
(511) 12 Gépjármûvek és alkatrészeik.

(111) 185.710 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00546 (220) 2005.02.08.
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei

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

Budapest

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

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

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, opatikai, súlymérõ és egyéb mé-
rõ-, jelzõ-, ellenõrzõ- (felügyeleti), életmentõ- és oktatóberende-
zések és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbí-
tására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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.

(111) 185.711 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00545 (220) 2005.02.08.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BAMBOOCHA
(511) 32 Italok, így ivóvizek, illatosított vizek, ásványvizek és szén-

savval dúsított vizek; és egyéb alkoholmentes italok, beleértve
üdítõitalokat, energiaitalokat és sportitalokat; gyümölcsitalok és
szörpök; sûrítmények, szirupok, koncentrátumok és porok italok
készítéséhez, így illatosított vizek, ásványvizek és szénsavval dú-
sított vizek, üdítõitalok, energiaitalok, sportitalok, gyümölcsita-
lok és levek.

(111) 185.712 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00544 (220) 2005.02.08.
(732) BRAND NEW LICENSING Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 185.742 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 01376 (220) 2004.03.25.
(732) Lenteam Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek.

(111) 185.743 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 01375 (220) 2004.03.25.
(732) Lenteam Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

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

A rovat 400 db közlést tartalmaz.

A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 173.560, 180.679,
184.296, 184.869, 184.883–184.887, 184.924, 184.942–184.953,
184.957, 184.958, 184.960–184.971, 185.023, 185.084, 185.088,
185.145, 185.147, 185.150–185.155, 185.157, 185.159, 185.161,
185.163, 185.164, 185.166, 185.168, 185.170–185.172,
185.204–185.220, 185.222–185.236, 185.238–185.243,
185.245–185.257, 185.259–185.262, 185.264–185.276,
185.278–185.289, 185.291–185.340, 185.342–185.378,
185.380–185.388, 185.391, 185.392, 185.398–185.410,
185.413–185.416, 185.421, 185.422, 185.430, 185.447, 185.509,
185.510, 185.514–185.517, 185.519–185.539, 185.541, 185.542,
185.544, 185.546–185.552, 185.554–185.557, 185.559–185.563,
185.566–185.599, 185.608–185.629, 185.631–185.640, 185.642,
185.644, 185.645, 185.648, 185.649, 185.668–185.672,
185.676–185.692, 185.710–185.712, 185.742, 185.743
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 117.351
(210) M 75 00285
(180) 2005.12.09

(111) 117.452
(210) M 75 00501
(180) 2005.12.16

(111) 117.453
(210) M 75 00502
(180) 2005.12.19

(111) 117.610
(210) M 75 00923
(180) 2005.12.24

(111) 117.648
(210) M 75 01008
(180) 2005.12.16

(111) 117.653
(210) M 75 01016
(180) 2005.12.21

(111) 117.783
(210) M 75 01233
(180) 2005.12.15

(111) 117.860
(210) M 75 01414
(180) 2005.12.06

(111) 117.933
(210) M 75 01557
(180) 2005.12.10

(111) 118.372
(210) M 75 01578
(180) 2005.12.05

(111) 118.375
(210) M 75 01588
(180) 2005.12.08

(111) 118.379
(210) M 75 01625
(180) 2005.12.15

(111) 125.451
(210) M 85 01982

(180) 2005.12.09

(111) 125.453
(210) M 85 01993
(180) 2005.12.06

(111) 125.609
(210) M 85 01979
(180) 2005.12.09

(111) 125.612
(210) M 85 01988
(180) 2005.12.10

(111) 125.615
(210) M 85 01991
(180) 2005.12.10

(111) 126.165
(210) M 85 02027

(180) 2005.12.18

(111) 139.673
(210) M 95 03902

(180) 2005.12.29

(111) 139.753
(210) M 95 03398

(180) 2005.11.20

(111) 139.761
(210) M 95 03581
(180) 2005.11.30

(111) 142.300
(210) M 95 03730
(180) 2005.12.15

(111) 142.301
(210) M 95 03731
(180) 2005.12.15

(111) 142.302
(210) M 95 03732
(180) 2005.12.15

(111) 143.534
(210) M 95 02594
(180) 2005.09.13
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(111) 143.640
(210) M 95 02653
(180) 2005.09.21

(111) 143.657
(210) M 95 03035

(180) 2005.10.26

(111) 143.660
(210) M 95 03089
(180) 2005.10.30

(111) 144.751
(210) M 95 03513
(180) 2005.11.29

(111) 144.957
(210) M 95 02630
(180) 2005.09.18

(111) 145.088
(210) M 95 03606
(180) 2005.12.04

(111) 145.089
(210) M 95 03611
(180) 2005.12.04

(111) 145.090
(210) M 95 03628
(180) 2005.12.05

(111) 145.093
(210) M 95 03670
(180) 2005.12.07

(111) 145.094
(210) M 95 03671
(180) 2005.12.07

(111) 145.095
(210) M 95 03692

(180) 2005.12.11

(111) 145.096
(210) M 95 03707
(180) 2005.12.13

(111) 145.097
(210) M 95 03712
(180) 2005.12.13

(111) 145.099
(210) M 95 03722
(180) 2005.12.14

(111) 145.101
(210) M 95 03724
(180) 2005.12.14

(111) 145.103
(210) M 95 03738
(180) 2005.12.15

(111) 145.104
(210) M 95 03739

(180) 2005.12.15

(111) 145.105
(210) M 95 03745
(180) 2005.12.15

(111) 145.106
(210) M 95 03746
(180) 2005.12.15

(111) 145.108
(210) M 95 03898
(180) 2005.12.29

(111) 145.109
(210) M 95 03899
(180) 2005.12.29

(111) 145.110
(210) M 95 03907
(180) 2005.12.29

(111) 145.218
(210) M 95 03659
(180) 2005.12.07

(111) 145.219
(210) M 95 03906
(180) 2005.12.29

(111) 145.226
(210) M 95 03901
(180) 2005.12.29

(111) 145.455
(210) M 95 03762

(180) 2005.12.19

(111) 145.456
(210) M 95 03763
(180) 2005.12.19

(111) 145.532
(210) M 95 03811
(180) 2005.12.22

(111) 145.533
(210) M 95 03813
(180) 2005.12.22

(111) 145.534
(210) M 95 03815
(180) 2005.12.22
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(111) 145.535
(210) M 95 03816
(180) 2005.12.22

(111) 145.536
(210) M 95 03817

(180) 2005.12.22

(111) 145.670
(210) M 95 03627
(180) 2005.12.05

(111) 145.715
(210) M 95 03411
(180) 2005.11.21

(111) 145.792
(210) M 92 04069
(180) 2005.11.10

(111) 145.793
(210) M 92 04070
(180) 2005.11.10

(111) 145.796
(210) M 95 03911
(180) 2005.12.29

(111) 145.900
(210) M 95 03515
(180) 2005.11.29

(111) 145.951
(210) M 95 03595
(180) 2005.12.01

(111) 146.004
(210) M 95 03246
(180) 2005.11.10

(111) 146.204
(210) M 95 03463

(180) 2005.11.24

(111) 147.503
(210) M 95 03371
(180) 2005.11.16

(111) 147.787
(210) M 95 03576
(180) 2005.11.30

(111) 148.197
(210) M 95 03158
(180) 2005.11.03

(111) 148.198
(210) M 95 03160
(180) 2005.11.06

(111) 148.769
(210) M 95 02709
(180) 2005.09.25

(111) 148.774
(210) M 95 03375

(180) 2005.11.16

(111) 148.776
(210) M 95 03591
(180) 2005.11.30

(111) 148.780
(210) M 95 03601
(180) 2005.12.01

(111) 148.781
(210) M 95 03603
(180) 2005.12.04

(111) 148.782
(210) M 95 03605
(180) 2005.12.04

(111) 148.797
(210) M 95 03837
(180) 2005.12.28

(111) 148.798
(210) M 95 03839
(180) 2005.12.28

(111) 148.799
(210) M 95 03840
(180) 2005.12.28

(111) 148.846
(210) M 95 03447
(180) 2005.11.23

(111) 148.847
(210) M 95 03462

(180) 2005.11.24

(111) 148.997
(210) M 95 03141
(180) 2005.11.02

(111) 149.175
(210) M 95 03209
(180) 2005.11.09

(111) 149.212
(210) M 95 03187
(180) 2005.11.07

(111) 149.217
(210) M 95 03167
(180) 2005.11.06
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(111) 149.737
(210) M 95 03589
(180) 2005.11.30

(111) 150.124
(210) M 95 03164
(180) 2005.11.06

(111) 150.168
(210) M 95 03210
(180) 2005.11.09

(111) 150.367
(210) M 95 03284
(180) 2005.11.13

(111) 150.368
(210) M 95 03409
(180) 2005.11.20

(111) 150.479
(210) M 95 03392
(180) 2005.11.17

(111) 150.561
(210) M 95 03378
(180) 2005.11.17

(111) 151.980
(210) M 95 03425
(180) 2005.11.22

(111) 152.165
(210) M 95 03562
(180) 2005.11.29

(111) 152.277
(210) M 95 03397
(180) 2005.11.20

(111) 152.278
(210) M 95 03446
(180) 2005.11.23

(111) 152.322
(210) M 95 03450
(180) 2005.11.23

(111) 152.455
(210) M 95 03142
(180) 2005.11.02

(111) 152.659
(210) M 95 03208
(180) 2005.11.09

(111) 152.871
(210) M 95 03345
(180) 2005.11.15

(111) 152.886
(210) M 95 03495
(180) 2005.11.28

(111) 152.890
(210) M 95 03346
(180) 2005.11.15

(111) 153.252
(210) M 95 03117
(180) 2005.11.01

(111) 153.836
(210) M 95 03431
(180) 2005.11.22

(111) 154.448
(210) M 95 03163
(180) 2005.11.06

(111) 155.550
(210) M 95 03138
(180) 2005.11.02

(111) 155.599
(210) M 95 03308
(180) 2005.11.14

(111) 155.921
(210) M 95 03119
(180) 2005.11.01

(111) 163.967
(210) M 95 03514
(180) 2005.11.29

(111) 166.590
(210) M 95 03162
(180) 2005.11.06

A rovat 110 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 164.834
(732) The Prudential Insurance Company of America (New Jersey ál-

lamban bejegyzett cég), Newark, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(111) 185.367
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom törlése

(111) 165.787
(732) Aszalós és Társa Kft., Pécs (HU);

NOÉVBRI Kereskedelmi Kft., Kozármisleny (HU);
Serefe Kft., Pécs (HU); GRIFF Kft., Kapuvár (HU)

(111) 173.053
(732) SEREFE Kft., Pécs (HU);

Aszalós és Társa Kft., Pécs (HU);
Noévbri Kft., Kozármisleny (HU)

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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(111) 118.039
(111) 118.042
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 118.051
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

(111) 118.248
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

(111) 118.258
(732) Vég Tibor Attila, Ady Endre u. 26. (HU)

(111) 118.318
(732) Investment AB Kinnevik, Stockholm (SE)

(111) 118.390
(732) 1666986 ONTARIO INC., Windsor, Ontario (CA)

(111) 118.407
(732) Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, Ohio (US)

(111) 118.570
(732) NEC CORPORATION, Tokió (JP)

(111) 118.798
(732) Becton Dickinson Infusion Therapy Aktienbolag,

Helsingborg (SE)

(111) 118.896
(111) 119.077
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

(111) 119.136
(732) NEC CORPORATION, Tokió (JP)

(111) 119.148
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 119.253
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 119.473
(732) Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey (US)

(111) 125.786
(111) 125.787
(111) 125.788
(111) 125.789
(111) 125.791
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

(111) 125.896
(111) 125.897
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 125.935
(732) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

(111) 126.089
(732) General Electric Company (New York állam törvényei szerint

létesült vállalat), Schenectady, New York (US)

(111) 126.140
(732) MAR-NE-VÁLL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)

(111) 126.167
(111) 126.168
(732) RICOH Company, Ltd., Tokió (JP)

(111) 126.169
(111) 126.170
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)

(111) 126.302
(732) Ecolab Inc. (Delaware állam törvényei szerint létesült vállalat),

St. Paul, Minnesota (US)

(111) 126.305
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 126.314
(732) Reebok International Limited, Lancaster (GB)

(111) 126.983
(732) Unisys Corporation, Blue Bell, Pennsylvania (US)

(111) 141.831
(732) PEZ International Ag, Traun (AT)

(111) 145.009
(732) Erdei Imre, Budapest (HU)

(111) 145.317
(732) DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)

(111) 145.647
(111) 145.657
(111) 145.687
(111) 145.710
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 145.727
(732) Altia Oyj (Altia plc), Helsinki (FI)
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(111) 145.743
(732) Rockwool International A/S, Hedehusene (DK)

(111) 145.801
(732) Schering Corporation (New Jersey állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Kenilworth, New Jersey (US)

(111) 145.929
(732) DEMKO FÉDER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Vámospércs (HU)

(111) 146.144
(732) Hírlap Press Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Székesfehérvár (HU)

(111) 146.452
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(111) 147.720
(732) Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, Budapest (HU)

(111) 148.645
(732) Balatonboglári Borgazdasági Rt., Balatonboglár (HU)

(111) 148.883
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 148.972
(732) GELHA Lebensmittel Handels GmbH, Stemwede (DE)

(111) 149.117
(732) Törley Pezsgõpincészet Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Balatonboglár (HU)

(111) 149.138
(111) 149.266
(111) 149.267
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

(111) 149.366
(732) Canal+ Europe B.V., Hilversum (NL)

(111) 149.484
(732) Sally Beauty International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzett cég), Denton, Texas (US)

(111) 149.518
(732) Törley Pezsgõpincészet Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Balatonboglár (HU)

(111) 149.565
(732) Ricoh Company, Ltd., Tokió (JP)

(111) 149.571
(732) Plasti-Kote Co., Inc., Medina, Ohio (US)

(111) 149.590
(732) Sally Beauty International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzett cég), Denton, Texas (US)

(111) 149.761
(111) 149.764
(111) 149.765
(111) 149.766
(111) 149.767
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

(111) 150.202
(732) A & F Trademark, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New Albany, Ohio (US)

(111) 150.462
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 150.543
(111) 150.544
(732) G.R. Lane Health Products Ltd., Gloucester (GB)

(111) 150.708
(732) Select Appointments (Holdings) Limited, St.Albans,

Hertfordshire (GB)

(111) 150.718
(732) Francois Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)

(111) 150.719
(732) Hungaria Pezsgõpincészet Pezsgõkészítõ és Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)

(111) 150.757
(732) Hírlap Press Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Székesfehérvár (HU)

(111) 150.856
(732) Beiersdorf AG, Hamburg (DE)

(111) 150.944
(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION, Madison,

New Jersey (US)

(111) 150.948
(732) Gülom Tekstil Ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Limited Sirketi

(Gulom Textile and Jewelry Industry Commerce Limired
Company), Beyazit - Istanbul (TR)

(111) 150.953
(732) Datex-Ohmeda, Inc., Madison (US)

(111) 150.977
(732) Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, Minato-Ku, Tokió (JP)

(111) 151.023
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 151.040
(111) 151.041
(111) 151.043
(732) Berol Corporation, Freeport, Illinois (US)

(111) 151.157
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Groton, Connecticut (US)
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(111) 151.159
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)

(111) 151.232
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG., Bielefeld (DE)

(111) 151.251
(111) 151.259
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 151.275
(732) Datex-Ohmeda, Inc., Madison (US)

(111) 151.372
(732) Bando Leports Ltd., Inchon (KR)

(111) 151.385
(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION, Madison,

New Jersey (US)

(111) 151.428
(732) CONSTRUCT A&D PLUS, s.r.o., Brno (CZ)

(111) 151.547
(732) AQUA-VAC SYSTEMS, INC. (Florida állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), West Palm Beach, Florida (US)

(111) 151.548
(732) The Toro Company, Bloomington, Minnesota (US)

(111) 151.759
(732) Leaf Sverige AB, Malmö (SE)

(111) 151.835
(111) 151.837
(111) 151.840
(111) 151.842
(732) Rheem Manufacturing Company, New York, New York (US)

(111) 151.857
(732) MADAUS GmbH, Köln (DE)

(111) 151.874
(732) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kjungki-do (KR)

(111) 151.892
(732) Aldi GmbH. & Co. Kommanditgesellschaft, Mülheim/Ruhr (DE)

(111) 151.961
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

(111) 151.969
(732) Premark RWP Holdings, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 151.971
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

(111) 152.050
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 152.636
(732) Rheem Manufacturing Company, New York, New York (US)

(111) 152.678
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 152.763
(732) Nintendo Co. Ltd., Kyoto (JP)

(111) 152.808
(732) Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)

(111) 152.929
(732) Aranypók Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 152.930
(111) 152.934
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

(111) 153.002
(732) Berol Corporation, Freeport, Illinois (US)

(111) 153.082
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)

(111) 153.144
(732) Sara Lee Corporation (Maryland államban bejegyzett cég),

Winston-Salem, North Carolina (US)

(111) 153.271
(732) RAMSYS Informatikai Kutató Fejlesztõ és Szolgáltató Zrt.,

Kecskemét (HU)

(111) 153.396
(732) BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und

Österreichische Postsparkasse AG, Vienna (AT)

(111) 153.571
(732) K+S KALI GmbH, Kassel (DE)

(111) 153.596
(732) Vaillant Saunier Duval Kft., Budapest (HU)

(111) 153.667
(732) Ed. HAAS Hungaria Élelmiszeripari Kft., Gyõr (HU)

(111) 154.514
(732) Gorstew Limited, St.Andrew (JM)

(111) 162.440
(732) Vaillant Saunier Duval Kft., Budapest (HU)

(111) 170.716
(732) Erdei Imre, Budapest (HU)

(111) 179.714
(732) Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-Paccot (CH)

A rovat 125 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 116.037
(732) Dunlopillo Marketing GmbH, Hanau (DE)

(111) 118.318
(732) Investment AB Kinnevik, Stockholm (SE)

(111) 118.436
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

(111) 128.588
(732) Bonbonetti Investment Limited, Nicosia (CY)

(111) 129.041
(732) Ovation Pharmaceuticals, LLC, Deerfield, Illinois (US)

(111) 133.075
(111) 133.076
(111) 133.077
(732) BR IP Holder LLC, Canton, Massachusetts (US)

(111) 136.363
(732) Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA , Brüsszel (BX)

(111) 138.145
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 139.724
(732) Erdei Imre, Budapest (HU)

(111) 140.599
(111) 140.683
(111) 143.326
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

(111) 143.479
(732) Eastman Kodak Company (New Jersey állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Rochester, New York (US)

(111) 145.009
(732) Erdei Imre, Budapest (HU)

(111) 145.727
(732) Altia Oyj (Altia plc), Helsinki (FI)

(111) 145.892
(732) Erdei Imre, Budapest (HU)

(111) 146.144
(732) Hírlap Press Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Székesfehérvár (HU)

(111) 149.353
(732) Medical Tribune Kiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 149.366
(732) Canal+ Europe B.V., Hilversum (NL)

(111) 150.649
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

(111) 150.757
(732) Hírlap Press Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Székesfehérvár (HU)

(111) 153.396
(732) BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und

Österreichische Postsparkasse AG, Vienna (AT)

(111) 154.609
(111) 155.422
(732) PRAKTIKER Bau- und Heimwerkermärkte AG, Kirkel (DE)

(111) 156.925
(732) Omega-3 Natur Növényolaj Kft., Nemesvámos (HU)

(111) 156.965
(732) HVG ONLINE Zrt., Budapest (HU)

(111) 157.308
(111) 157.312
(732) Bonbonetti Investment Limited, Nicosia (CY)

(111) 160.600
(732) CAREY AGRI INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.,

Varsó (PL)

(111) 162.505
(111) 162.506
(732) LD Services, Inc., Hackensack, New Jersey (US)

(111) 162.844
(732) EGER INGATLAN 2004 Kft., Eger (HU)

(111) 163.527
(732) Mihályi László, Szada (HU)

(111) 165.143
(732) RHENUS ARCHICO Irattári és Iratlogisztikai Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(111) 168.161
(732) ASIX DISTRIBUTION Kft., Budapest (HU)

(111) 168.731
(732) Bonbonetti Investment Limited, Nicosia (CY)

M1067

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/9

Nemzeti vegyes védjegyközlemények

Vegyes védjegyközlemények



(111) 170.456
(732) Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU); I.W.S. Zrt., Szombathely (HU)

(111) 170.716
(732) Erdei Imre, Budapest (HU)

(111) 171.623
(732) Huang Qi Ke, Budapest (HU)

(111) 171.850
(732) British American Tobacco (Brands) Limited (Anglia és Wales

állam törvényei szerint mûködõ vállalat), London (GB)

(111) 172.803
(732) CAREY AGRI INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.,

Varsó (PL)

(111) 175.199
(732) Sepracor Inc. ( Delaware államban bejegyzett cég ), Marlborough,

Massachusetts (US)

(111) 175.563
(732) ASIX DISTRIBUTION Kft., Budapest (HU)

(111) 176.583
(732) dr. Kárpáti Tamás, Budapest (HU)

(111) 176.647
(732) Huang Qi Ke, Budapest (HU)

(111) 177.253
(732) BR IP Holder LLC, Canton, Massachusetts (US)

(111) 178.524
(732) DayMen Photo Marketing LP, Markham, Ontario, Canada (CA)

(111) 180.455
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

(111) 180.806
(732) Bonbonetti Investment Limited, Nicosia (CY)

(111) 181.087
(732) Huang Qi Ke, Budapest (HU)

(111) 182.769
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

(111) 182.929
(732) ASIX DISTRIBUTION Kft., Budapest (HU)

(111) 183.835
(732) Zoknitex Kft., Budapest (HU)

(111) 184.505
(111) 184.513
(111) 184.514
(111) 184.538
(732) OUTLET Estates Limited, London (GB);

Raiffeisen Ingatlan Zrt., Budapest (HU)

(111) 184.550
(732) Nemiroff Premium Kft., Budapest (HU)

(111) 184.724
(732) FIXED STAR KFT., Budapest (HU)

A rovat 61 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 118.051
(111) 125.786
(111) 125.787
(111) 125.788
(111) 125.789
(111) 125.791
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt, TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen

(111) 125.935
(732) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 126.089
(732) General Electric Company (New York állam törvényei szerint

létesült vállalat), Schenectady, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 141.831
(732) PEZ International Ag, Traun (AT)
(740) SÜSLECZ ÜGYVÉDI IRODA, Gyõr

(111) 145.459
(732) Ed. HAAS Hungaria Élelmiszeripari Kft., Gyõr (HU)
(740) SÜSLECZ ÜGYVÉDI IRODA, Gyõr

(111) 149.138
(111) 149.266
(111) 149.267
(111) 149.761
(111) 149.764
(111) 149.765
(111) 149.766
(111) 149.767
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt, TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen

(111) 150.977
(732) Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, Minato-Ku, Tokió (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 151.157
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 151.159
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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(111) 152.050
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 152.930
(111) 152.934
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt, TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen

(111) 153.667
(732) Ed. HAAS Hungaria Élelmiszeripari Kft., Gyõr (HU)
(740) SÜSLECZ ÜGYVÉDI IRODA, Gyõr

(111) 184.547
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(111) 184.871
(111) 185.342
(111) 185.408
(732) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 29 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 118.051
(111) 125.786
(111) 125.787
(111) 125.788
(111) 125.789
(111) 125.791
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

(111) 126.089
(732) General Electric Company (New York állam törvényei szerint

létesült vállalat), Schenectady, New York (US)

(111) 141.831
(732) PEZ International Ag, Traun (AT)

(111) 143.816
(732) EURO-DOG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Budapest (HU)

(111) 149.136
(111) 149.137
(732) TEVA Pharma Kft., Budapest (HU)

(111) 149.138
(111) 149.266
(111) 149.267
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

(111) 149.461
(732) GYÁRT-KER Ipari és Kereskedelmi Kft., Szolnok (HU)

(111) 149.761
(111) 149.764
(111) 149.765
(111) 149.766
(111) 149.767
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

(111) 150.977
(732) Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, Minato-Ku, Tokió (JP)

(111) 151.157
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 151.159
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)

(111) 152.050
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 152.576
(732) EXPORTVIN Kft., Budapest (HU)

(111) 152.930
(111) 152.934
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

(111) 155.993
(732) EXPORTVIN Termelõ és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 173.946
(111) 173.947
(111) 175.508
(732) ORGANICA Környezettechnológiák Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)

(111) 182.470
(732) Splady Kft., Budapest (HU)

(111) 184.547
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)

(111) 184.957
(732) Innomed Medical Rt., Budapest (HU)

(111) 185.124
(732) GOLDEN PLAN General Tervezõ, Szervezõ és Kivitelezõ Kft.,

Budapest (HU)

(111) 185.408
(732) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)

A rovat 36 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 118.051
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
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(111) 122.483
(111) 122.753
(111) 122.754
(111) 122.755
(111) 122.756
(111) 123.658
(111) 123.695
(111) 123.977
(111) 123.978
(111) 124.556
(111) 124.558
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 125.786
(111) 125.787
(111) 125.788
(111) 125.789
(111) 125.791
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

(111) 125.868
(111) 126.199
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 126.314
(732) Reebok International Limited, Lancaster (GB)

(111) 131.104
(111) 131.550
(111) 131.551
(111) 131.552
(111) 131.553
(111) 131.554
(111) 131.555
(111) 131.556
(111) 132.243
(111) 132.278
(111) 132.314
(111) 132.315
(111) 132.316
(111) 137.134
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 137.253
(732) Daiichi Sankyo Europe GmbH, München (DE)

(111) 137.749
(111) 137.844
(111) 137.863
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 138.145
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 138.172
(111) 138.173
(111) 138.174
(111) 138.476
(111) 139.823

(111) 139.957
(111) 139.958
(111) 139.959
(111) 139.960
(111) 139.961
(111) 140.171
(111) 140.174
(111) 140.176
(111) 141.854
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 141.887
(111) 141.892
(111) 141.894
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 141.997
(732) HomElectric Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 142.054
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 143.716
(111) 143.717
(111) 143.718
(111) 143.719
(111) 143.720
(111) 143.721
(111) 143.722
(111) 143.724
(111) 143.731
(111) 143.734
(111) 143.740
(111) 143.741
(111) 143.747
(111) 143.749
(111) 143.750
(111) 143.751
(111) 143.753
(111) 143.754
(111) 143.756
(111) 143.757
(111) 143.759
(111) 143.760
(111) 143.763
(111) 143.765
(111) 143.767
(111) 143.769
(111) 143.773
(111) 143.777
(111) 143.782
(111) 143.785
(111) 143.787
(111) 143.800
(111) 144.990
(111) 144.991
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(111) 145.800
(732) VEEDOL International Limited, Dyce, Aberdeen (GB)

(111) 145.828
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
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(111) 146.076
(111) 146.758
(111) 147.126
(111) 148.671
(111) 148.732
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 149.138
(111) 149.266
(111) 149.267
(111) 149.761
(111) 149.764
(111) 149.765
(111) 149.766
(111) 149.767
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

(111) 150.708
(732) Select Appointments (Holdings) Limited, St.Albans,

Hertfordshire (GB)

(111) 151.089
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 151.874
(732) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kjungki-do (KR)

(111) 151.969
(732) Premark RWP Holdings, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 152.808
(732) Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)

(111) 152.929
(732) Aranypók Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 152.930
(111) 152.934
(732) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

(111) 153.596
(732) Vaillant Saunier Duval Kft., Budapest (HU)

(111) 158.495
(111) 158.499
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.056
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 161.969
(111) 162.474
(111) 163.477
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 163.963
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 164.498
(111) 164.621
(732) NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 164.726
(111) 164.727
(111) 165.431
(111) 165.487
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 165.835
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 165.896
(111) 168.367
(111) 168.368
(111) 168.369
(111) 168.684
(111) 168.685
(111) 168.686
(111) 168.687
(111) 168.688
(111) 168.689
(111) 168.909
(111) 169.632
(111) 169.633
(111) 170.805
(111) 171.086
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 171.491
(111) 172.002
(732) Regent Inns plc., Borehamwood, Hertfordshire (GB)

(111) 173.359
(111) 173.360
(111) 174.044
(111) 175.555
(111) 175.559
(111) 175.581
(111) 175.582
(111) 175.837
(111) 175.839
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 178.161
(732) NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 179.461
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 180.251
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 180.853
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 181.125
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
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(111) 185.232
(732) SONY BMG Music Entertainment (Magyarország)

Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 185.450
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 185.582
(111) 185.583
(111) 185.616
(111) 185.617
(111) 185.618
(111) 185.619
(111) 185.621
(111) 185.622

(111) 185.625
(111) 185.627
(111) 185.628
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)

A rovat 174 db közlést tartalmaz.

Használati szerzõdés

(111) 176.133
(732) Pacific Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)
(740) Kormos Ágnes, egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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