
(210) M 04 04194 (220) 2000.08.31.
(731) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Oppenheim Klára, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémbõl és ötvözeteibõl készült kulcstartó, jel-
vény; más áruosztályba nem sorolt fémtermékek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, mérõ-, jelzõ-,
ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és fel-
szerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy
sokszorosítására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; kazettalejátszó készülék; CD-lejátszó; CD; rádió;
lemezjátszó; magnó; tv-játék; távirányító készülék; telefon, tele-
fonkészülék, telefonkagyló, mobiltelefon; üzenetrögzítõ készü-
lék; televízió; tv-készülék; képmagnó; videokazetta; videojáték-
kazetta; videotelefon; videoképernyõ; óra; autórádió; rádiós éb-
resztõóra; felvevõkamera; kamera; speciális fényképezõgép és
mûszertok; iránytû; automata áruelosztó berendezések és szerke-
zetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénz-
tárgépek, számológépek, zsebszámológépek; adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek; számítógép-billentyûzet; számító-
gép; szemüvegtok; kontaktlencse tároló; szemüvegtartó lánc;
szemüvegtartó zsinór; szemüvegkeret; szemüveg; nagyítólencse;
fényszûrõ lencse; napszemüveg, távcsõ, fényképezõgép keresõ;
búvárkészülék; búvármaszk; búváröltözék; fürdõ- és úszómel-
lény; úszószárnyak; légzõkészülék víz alatti úszáshoz; villogó
jelzõfény; mérõkészülékek és berendezések; elektromos hajsütõ;
hajcsavaró, bukósisak; mágnes.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; fürdõszo-
ba-szerelvények; vécécsésze, -ülõke; ágymelegítõ; elektromos ta-
karó, fûtõkészülék; hõpalack; italhûtõ berendezés; kerékpárlám-
pa; mennyezetlámpa; elektromos karácsonyfaégõk; elektromos
lámpa; dekorációs lampionok; elemlámpa, zseblámpa, világítóra-
kéta; gázlámpa; lámpa; kávészûrõ; kávéfõzõ gép; kávédaráló; ká-
vépörkölõ; kenyérpirító; elektromos vízforraló; lábmelegítõ; haj-
szárító; jégszekrény, fagyasztóláda.
12 Léggömb; babakocsi, bicikli, kerékpár, tricikli; bicikli és
kerékpárkosár, csengõ és pumpa; a 12. áruosztályba tartozó bicik-
li- és kerékpáralkatrészek és -tartozékok; kiskocsi, jármû üléshu-
zat, golfautó, kézikocsi, jármû fejpárna, jármûduda, jármû kerék-
agy, jármûtükör, sárhányó; evezõk, kenu evezõlapátok; csónak,
kenu, dingi, gumicsónak; gyermekkocsi, gyermek sportkocsi és
babakocsi tetõ és védõsátor; kerekes mózeskosár; jármûülésre
szerelhetõ biztonsági öv; az ebbe az áruosztályba tartozó gyermek
biztonsági ülés; jármû üléshuzat, jármûbe szerelhetõ napellenzõ;
taliga, kerekes szék, ablaktörlõ, szélvédõ, szélvédõ takaró, jármû-
riasztó, gyermekszállító eszközök, jármûkarfák, jármû tetõcso-
magtartó és tetõsínek, jármû tetején szállított áruk rögzítésére, ki-
támasztására szolgáló szerelvények; kormánykerék, jármûülésre

és jármûbe szerelhetõ háttámla; kerékpár- és bicikli-csomagtartó;
hátsó csomagtartó- és autószõnyeg, biciklire és jármûbe szerelhe-
tõ palacktartó; jármûbe szerelhetõ mózeskosár-rögzítõk; biciklire
szerelhetõ szállítókosár; jármûülésre rögzíthetõ gyermeküléspár-
na; játékjármû gyermekek számára, autóspárna, ebbe az áruosz-
tályba sorolt jármûszerelvények és -tartozékok; ital-, étel- és cso-
magszállító kerekes kocsi és kerékpár, gokart, lábpedálos kocsi és
pedállal hajtott szárazföldi jármûvek, távirányítású repülõtárgyak
és jármûvek, jármû és egyéb biztonsági övekhez használatos
rögzítõ szerkezetek, gyermek játszójármû, gumi és abroncsjaví-
tó-készlet, roller, jármûvekben használható üléspárna és tálca,
jármû sárfogó lapok és sárvédõ, nyitható tetõablak és napellenzõ,
jármû védõponyva, jármûvekbe szerelhetõ szeméttároló, szõ-
nyeg.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; nemesfémbõl készült
háztartási eszközök; nemesfémbõl készült háztartási tárolóeszkö-
zök; nemesfémbõl készült vödör; nemesfémbõl készült doboz;
ékszerdoboz; ébresztõóra; jelvény; gyertyatartó és karos gyertya-
tartó; mandzsettagombok; nyakkendõtû; nyakkendõcsíptetõ;
kulcskarika; medál; zseb- és állóóra; karóraszíj; óralánc; karóra.
16 Papír- és írószeráru; nyomdaipari termékek; folyóirat;
könyv; magazin; kiadványok; poszter; levelezõlap; képregény;
munkafüzet; kifestõkönyv; notesz; címjegyzék; gyûjthetõ kártya
(trading card); öntapadós címke; matrica; gyûjthetõ kártya; tejes-
üvegkupak (gyûjthetõ kártya); könyvjelzõ; mûvészkellékek; író-
vagy rajzszerek; naptár, poszter, határidõnapló (nem elektroni-
kus); oktatási és tananyagok; irodaszerek; radír; ceruzahegyezõ;
vonalzó; levonókép (dörzsmatrica); iratmappa; fényképalbum;
album; csomagolópapír; ajándékcsomagoló; ajándékkísérõ kár-
tya; ajándékdoboz; üdvözlõlap; papír rendezvénykellékek; papír
dekorációs anyagok; csomagolóanyagok; parafa tábla; iskolatáb-
la; hirdetõtábla; bélyegalbum; kézikönyv; fotóalbum; játékkár-
tya; fénykép; papír- vagy kartonmodellek; irodai vagy háztartási
ragasztó; ragasztószalag; papír; festõecset; mûvészkellékek;
levélnehezék; ceruzakészlet; ceruza- vagy tolltartótok; ceruza-
vagy tolltartó; határidõnapló; papírszalvéta; képeslap; modelle-
zõkellékek; kotta.
18 Táska, utazóláda, bõrönd, hátitáska, bõrerszény, (babahor-
dó) kenguru, babakocsi, hátizsák, táskahuzat, neszeszer, pipere-
táska, pénztárca, levéltárca, aktatáska, sporttáska, ruhatartó zsák,
sportszatyor, névjegykártyatartó, kameratok; piperetáska, kulcs-
tartó, kártyatartó, bõrbõl készült útitáska, esernyõ, napernyõ, séta-
pálca, hám, nyereg, kalapdoboz, bõr kulcstartólánc, bõrbõl ké-
szült tok vagy bõrkarton, bõröv, diplomatatáska, csizma és cipõ
bõrbélés, iskolatáska, bõr vagy mûbõr kotta, lószerszám.
20 Bútor, tükör, képkeret; más áruosztályokba nem sorolt fá-
ból, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl készült ter-
mékek kagylóból, borostyánból, gyöngyházból vagy ezen anya-
gokat utánzó anyagokból vagy mûanyagból készült termékek;
díszpárna, matrac, párna, szék, hálózsák, kosár, gyöngyfüggöny;
ebbe az áruosztályba tartozó ágyfelszerelés, ágynemû, alvóhely
háziállatoknak, ágykeret, pad, lóca, palackrekesz, doboz, láda, ru-
haakasztó, kabátfogas, bölcsõ, gyermekágy, faliszekrény, íróasz-
tal, dívány, kutyaház, fésülködõasztal, szívószál, legyezõ, maga-
sított gyermekszék, bébi-járókeret, járóka, felfújható reklámtár-
gyak, ékszerdobozka, levélszekrény, örökmozgó (szélfogó), iro-
dabútor, fa-, viasz-, gipsz- vagy mûanyag szobor, papírtörülkö-
zõ-adagoló, tálca.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésû és szi-
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vacs; borotvapamacs; borotvapamacs-tartó; cipõkanál; szappan-
tartó doboz; szappanadagoló; szappantartó; fogkefe; púderpa-
macs; kefe (kivéve a festõecsetet); kefegyártáshoz használt anya-
gok; mosogatókefe; cipõkefe; takarítóeszközök; vasforgács; lo-
csolókanna; vödör; szemétvödör; porrongy; tisztítókendõ; háztar-
tási kesztyû; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építés-
hez használt üveg); más áruosztályokba nem sorolt üvegáru, por-
celán- és agyagedény; váza; cserépedény; kristály; tál; madárka-
litka; ketrec háziállatok részére; gyertyatartó; cukorkatartó; ruha-
akasztó; ruhafogas; ruhacsipesz; kenyértartó; kenyérvágódeszka;
poháralátét; koktélkeverõ; kávédaráló; kávéõrlõ; kávészûrõ; ká-
véskanna; üvegnyitó; dugóhúzó; vágódeszka; edény; papírtörül-
közõ-adagoló; pohár; bögre; söröskorsó; ivópohár; ivópalackok;
ivóedény; teáskanna; süteményesdoboz; fazék- és lábaskészlet,
lábas; tányér; fazék; fûszertartó készlet; sótartó; sószóró; borsszó-
ró; borsdaráló; tojástartó; tojásfõzéshez használt idõmérõ; kanál;
virágcserép; uzsonnadoboz; étlaptartó; szerencsemalac; pénzka-
zetta.

24 Törülközõ, flanel, lepedõ, párnahuzat, paplanhuzat, takaró,
paplan, ágykárpit, függöny, a 24. áruosztályba tartozó textilnemû;
textil asztalterítõ, szalvéta.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, sálak, kosztüm, pizsa-
ma, hálóköntös, úszóruha, nyakkendõ, kesztyû.
28 Ebbe az áruosztályba tartozó játékok, játékszerek, testneve-
lési és sportcikkek, karácsonyi díszek és karácsonyi petárdák, par-
tidekorációk és petárda, léggömb; szobabicikli; újdonságok és
mókás dolgok; papírsárkány; álarc; plüssjátékok; ebbe az áruosz-
tályba sorolt automata játékok; cukorkaadagoló.

(210) M 04 04832 (220) 2004.12.02.

(731) Szole-Meat Húsipari Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 29 Csaba eredetmegjelölés területérõl származó hús és hentes-
áru, elsõsorban kolbászok.

(210) M 04 04882 (220) 2004.12.08.

(731) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(546)

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

(210) M 04 04883 (220) 2004.12.08.

(731) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(546)

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

(210) M 04 04885 (220) 2004.12.08.

(731) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(546)

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

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

(210) M 04 04886 (220) 2004.12.08.
(731) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(546)

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

(210) M 04 04887 (220) 2004.12.08.
(731) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(546)

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

(210) M 04 04888 (220) 2004.12.08.
(731) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(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.

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

(210) M 04 04889 (220) 2004.12.08.
(731) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(546)

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

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

(210) M 04 04890 (220) 2004.12.08.
(731) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

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

(210) M 04 04896 (220) 2004.12.08.
(731) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 00502 (220) 2006.02.13.
(731) Pákozdi Judit, Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari anyagok, cikkek, papír-
ipari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részé-

re; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); taní-
tási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.

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

(210) M 04 04992 (220) 2004.12.15.
(731) Samyang Corporation, Szöul (KR)
(300) 40-2004-0044238 2004.09.30. KR
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Polikarbonát gyanták; polibutilén-tereftalát gyanták; poli-
etilén-tereftalát gyanták; akrilnitril-butadién-sztirol gyanták; fe-
nolgyanták; poliészter gyanták; laurilgyanták; poliuretán gyan-
ták; polipropilén gyanták; cellulóz mûgyanták; kazein alapú
gyanták; feldolgozatlan mûanyagok.

(210) M 04 04993 (220) 2004.12.15.
(731) Samyang Corporation, Szöul (KR)
(300) 40-2004-0044243 2004.09.30. KR
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Biológiai készítmények gyógyászati célra; nyers gyógysze-
rek; emésztõszervre ható szerek; kardiovaszkuláris szerek; ideg-
rendszerre ható szerek; allergia elleni szerek; epidermiszre ható
szerek; menstruációs ciklust szabályozó tabletták; emésztést elõ-
segítõ szerek gyógyszerészeti használatra; szerek daganatok ke-
zelésére; központi idegrendszerre ható szerek; szerek centrális
ideg kezelésére; nyugtatók; fájdalomcsillapítók; lázcsillapítók;
vércukorcsökkentõ szerek; vérhígítók; légzõszervre ható szerek.

(210) M 04 04994 (220) 2004.12.15.
(731) Samyang Corporation, Szöul (KR)
(300) 40-2004-0044239 2004.09.30. KR
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Akupunktúrás tûk; varratkészítõ berendezések és eszközök;
varratanyagok sebészeti mûtétekhez; varratvarró tûk.
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(210) M 04 04114 (220) 2004.10.07.
(731) Magyar Rádió Rt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomtatványok, újságok és fo-
lyóiratok, könyvek, könyvkötészeti cikkek, fényképek, papíripari
cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok mûvészek ré-
szére, ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); ta-
nítási és oktatási eszközök (készülékek kivételével), nyomdabe-
tûk, klisék.
35 Reklámozás, reklámanyagok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok terjesztése, hirdetés, propaganda- és reklámtevékenység.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás, rádiómûsor
utánközlése).
41 Nevelés és szórakoztatás, rádiós szórakoztatás (rádiómûsor
szerkesztése) sport- és kulturális tevékenység; kulturális szolgál-
tatások, könyv, újság, folyóirat-kiadás, valamint hanglemez,
CD-lemez, videofelvétel és más egyéb megjelenítési formákban
is, egyéb mûvészeti tevékenység.

(210) M 05 02689 (220) 2005.08.17.
(731) DFT Hungária Kft., Budakalász (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi 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, tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével).
43 Vendéglátás (élelmezés) idõleges szállásadás.

(210) M 05 01503 (220) 2005.04.28.
(731) Kékkúti Ásványvíz Kitermelõ, Töltõ és Forgalmazó

Részvénytársaság, Kékkút (HU)

(554)

(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,
forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyümölcsitalok, gyümölcslé,
nektár, limonádé, szénsavas üdítõitalok és egyéb nem alkoholos
italok.

(210) M 05 01505 (220) 2005.04.28.
(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor ügyvéd, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) OKOS DÖNTÉS MINDEN NAP
(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,

forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyümölcsitalok, gyümölcslé,
nektár, limonádé, szénsavas üdítõitalok és egyéb nem alkoholos
italok, szörp és egyéb készítmények ital elõállításához.

(210) M 05 01506 (220) 2005.04.28.
(731) Kékkúti Ásványvíz Kitermelõ, Töltõ és Forgalmazó

Részvénytársaság, Kékkút (HU)

(554)

(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,
forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyümölcsitalok, gyümölcslé,
nektár, limonádé, szénsavas üdítõitalok és egyéb nem alkoholos
italok.

(210) M 05 00007 (220) 2005.01.04.
(731) Veress János, Zalaszentgrót (Csáford) (HU);

Veress Jánosné, Zalaszentgrót (Csáford) (HU);
Veress Ágota, Budapest (HU);
ifj. Veress János, Zalaszentgrót (Csáford) (HU)

(740) dr. Veress Gábor Csaba, Veress & Molnár Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 33 Bor.

(210) M 05 01543 (220) 2005.05.02.
(731) Székely Kornél, Budapest (HU)

(591)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, tanítási és oktatá-
si anyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Csomagolástervezési szolgáltatások, grafikusmûvészi ter-
vezési szolgáltatások, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, jogi
szolgáltatások, szellemi tulajdon licencek adása, szerzõi jogok
kezelése.

(210) M 05 01586 (220) 2005.05.04.
(731) Rostás Zoltán, Budapest (HU)

(546)
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(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
37 Ablaktisztítás; aszfaltozás; bútorasztalos munkák; daruk
(építõipari gépek) kölcsönzése; elektromos berendezések felsze-
relése és javítása; falazás (kõmûvesmunka); fûtõberendezések
felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és
javítása; gyárépítés; kazánok tisztítása és javítása; konyhai felsze-
relések üzembe helyezése; kõmûvesmunkák; kútfúrás; külsõ és
belsõ festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések felszerelése
és javítása; raktárak építése és javítása; szigetelési szolgáltatások
(építés); tapétázás; tetõfedõ munkák; tûzriasztók felszerelése és
javítása; útburkolás; vakolási munkák; vízvezeték-szerelés; víz-
szigetelés (építõipar), állványozás; építés; építési tárgyú informá-
ciók; építkezések felügyelete (irányítása); építmények lebontása;
építõipari gépek kölcsönzése; épületek (belsõ) tisztítása; épületek
tisztítása (külsõ); öntözõberendezések üzembe helyezése, javítása.

(210) M 04 04791 (220) 2004.11.29.
(731) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

(541) White-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.

(210) M 05 00086 (220) 2005.01.10.
(731) Raiffeisen Lízing Rt., Budapest (HU)

(541) licitautó
(511) 12 Gépkocsik.

(210) M 05 01833 (220) 2005.05.26.
(731) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 33 Likõrök.

(210) M 04 03175 (220) 2004.07.19.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 04 03931 (220) 2004.09.22.
(731) Online Üzleti Informatikai Rt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Szoftvertermékek, különösen számítástechnikai programok
és operációs rendszerek pénzügyi és banki tevékenységek elõse-
gítésére.

16 Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (készü-
lékek kivételével).

35 Számítástechnikai gépi adatfeldolgozás, pénzügyi, banki és
ahhoz kapcsolódó rendszertervezési és számítástechnikai mana-
gementtevékenység.

36 Pénzügyi, banki, számítástechnikai managementtevékeny-
ség.

42 Pénzügyi, banki és ahhoz kapcsolódó rendszertervezés.

(210) M 05 01010 (220) 2005.03.18.
(731) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György 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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 04 04351 (220) 2004.10.26.
(731) Kövécs András, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 9 Automata árusítóberendezések és szerkezetek érmebedo-
bással mûködõ készülékekhez; elektronikus közlemények (letölt-
hetõ), pénzbedobós készülékekhez való gépezetek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivé-
telével); kézikönyvek, könyvek, könyvkötések, könyvkötészeti
cikkek.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távköz-
lési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes világháló-
hoz, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés, számítógép-termi-
nálok közötti összeköttetések, távközlési kapcsolat létesítése szá-
mítógépes világhálóval, telefon-összeköttetések, telefonszolgál-
tatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségé-
vel, üzenetek küldése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadá-
sa, könykiadás, mozgókönyvtári szolgáltatások, oktatás, oktatási
tárgyú információk, online elérhetõ elektronikus publikációk
(nem letölthetõk), szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoz-
tatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk.

(210) M 06 00569 (220) 2006.02.17.
(731) Ferenc Attila, Pécs (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.

(210) M 06 00567 (220) 2006.02.17.
(731) AKTÍV PAPÍR Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 05 03670 (220) 2005.11.15.
(731) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Kovács Attila, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó túró.

(210) M 05 00892 (220) 2005.03.07.
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BETAMOX
(511) 5 Gyógyszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(210) M 05 03297 (220) 2005.10.13.
(731) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 00927 (220) 2005.03.09.
(731) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/513,558 2004.11.09. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

(210) M 05 00641 (220) 2005.02.17.
(731) Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Polgár Dorottya, Dr. Polgár Dorottya Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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(210) M 05 01314 (220) 2005.04.08.
(731) Orosháza Város Önkormányzata, Orosháza (HU)

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

tevékenységek; konferenciák szervezése és lebonyolítása; show-
mûsorok; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás; zeneka-
rok szolgáltatásai.

(210) M 05 02133 (220) 2005.06.24.
(731) EURO-LOCK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vajk Kálmán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus riasztóberendezések gépjármûvekre és épüle-
tekre, egyéb helyiségekre.

(210) M 05 02248 (220) 2005.07.04.
(731) Mészöly József, Budapest (HU)
(740) dr. Morvai Ottó ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 05 02250 (220) 2005.07.04.
(731) Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest

(541) ISOFOAM
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõ-

anyagok; valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggya-
pot szigetelési célra; és szigetelési fóliák.

(210) M 05 02034 (220) 2005.06.14.
(731) Ye Zheng Hui, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02070 (220) 2005.06.17.
(731) YAN JIN 2000 KFT., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, férfiak, nõk és gyerekek részére.

(210) M 05 02397 (220) 2005.07.20.
(731) ZHENGSHI CSOPORT Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõ.

(210) M 05 02350 (220) 2005.07.14.
(731) Magyar Szállodaportások „Aranykulcs” Egyesülete,

Budapest (HU)
(740) dr. Kalászi Éva, Kalászi & Pálos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Import-export ügynökségek, piaci tanulmányok, piackuta-
tás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,
reklámszövegek publikálása, szakmai konzultáció üzleti ügyek-
ben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben.
39 Autóbusz-közlekedés, gépkocsival történõ szállítás, hely-
foglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, hely-
foglalás utazással kapcsolatban, jármûkölcsönzés, jármûvek köl-
csönzése, jármûvek kölcsönzése teherszállításra, sétahajó (szol-
gáltatások), taxiszolgáltatás, tengeri szállítás, turistairodák (szál-
lodai, panziós, helyfoglalás kivételével), utaskísérés, utasszállí-
tás, utazások szervezése.
41 Elõadások díszleteinek kölcsönzése, fényképészet, klub-
szolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), modellügynökségek
mûvészek számára, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szóra-
koztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziók-
ban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávé-
házak, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely
lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók),
szállodai szolgáltatások, turistaházak, vendéglátóipar, átmeneti
szállások bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek,
üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás).
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(210) M 05 02351 (220) 2005.07.14.
(731) Magyar Szállodaportások „Aranykulcs” Egyesülete,

Budapest (HU)
(740) dr. Kalászi Éva, Kalászi & Pálos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Import-export ügynökségek, piaci tanulmányok, piackuta-
tás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,
reklámszövegek publikálása, szakmai konzultáció üzleti ügyek-
ben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben.
39 Autóbusz-közlekedés, gépkocsival történõ szállítás, hely-
foglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, hely-
foglalás utazással kapcsolatban, jármûkölcsönzés, jármûvek köl-
csönzése, jármûvek kölcsönzése teherszállításra, sétahajó (szol-
gáltatások), taxiszolgáltatás, tengeri szállítás, turistairodák (szál-
lodai, panziós, helyfoglalás kivételével), utaskísérés, utasszállí-
tás, utazások szervezése.
41 Elõadások díszleteinek kölcsönzése, fényképészet, klub-
szolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), modellügynökségek
mûvészek számára, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szóra-
koztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziók-
ban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávé-
házak, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely
lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók),
szállodai szolgáltatások, turistaházak, vendéglátóipar, átmeneti
szállások bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek,
üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás).

(210) M 05 02352 (220) 2005.07.14.
(731) dr. Páli Judit Éva, Göd (HU)
(740) dr. Kovács Edit ügyvéd, Dr. Kovács Edit Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, szakmai anyagok, publikációk,
könyvek, továbbképzési, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
28 Játékok, játékszerek papírból, fából és egyéb anyagokból.
41 Nevelés, szakmai képzés, továbbképzés, kulturális tevé-
kenységek, pedagógiai, pszichológiai, klinikai és mentálhigiéni-
ai, gyermekpszichológiai és neuropszichológiai területeken.

(210) M 05 03300 (220) 2005.10.13.
(731) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 02695 (220) 2005.08.17.
(731) Fullér Ferenc, Szigetszentmiklós (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi implantátumok és azok behe-
lyezõ mûszerei.

40 Különbözõ anyagok mechanikai megmunkálása, felületke-
zelése.

41 Szakmai képzés.

42 Tudományos kutatások.

44 Orvosi szolgáltatás gyártott termékek bemutatása és egyben
betegellátás.

(210) M 05 02597 (220) 2005.08.05.
(731) Pepsico, Inc., Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PEPSI CAPPUCCINO
(511) 32 Kávé, kávé alapú italok, kapucsínó.

(210) M 05 02730 (220) 2005.08.19.
(731) The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DEWALT GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ
(511) 7 Szerszámgépek, azok részei és tartozékai, valamint szerel-

vények szerszámgépekhez, nevezetesen vésõfúrók, marófúrók,
csavarhúzóbetétek, fúrótokmányok, tokmánytûzõ kulcsok, dörzs-
árak, lyukfûrész-tágítótüskék, fûrészlapok és -korongok, neveze-
tesen csiszolókorongok, csiszolótárcsák és huzaltárcsák.

9 Akkumulátoregységek, akkumulátortöltõk, újratölthetõ ak-
kumulátorok szerszámgépekkel, generátorokkal, kompresszo-
rokkal, lézerekkel, történõ használatra; lábbelik építõipari, átépí-
tési, fafeldolgozó ipari és hasonló iparágakban dolgozó szakem-
berek részére; biztonsági szemüvegek.

28 Labdák játékokhoz, beleértve golflabdák és focilabdák.

37 Gépi hajtású szerszámok és gépek, generátorok, komp-
resszorok, lézerek, vágógépek, szegezõgépek, csavarhúzók, fúró-
gépek, oszlopos fúrógépek, kalapácsok, fúrókalapácsok, köszö-
rûk, ütõmûves csavarbehajtó gépek, szintezõk, lemez-összeillesz-
tõk, marógépek, csiszológépek, fûrészgépek, nevezetesen dara-
bolófûrészek, körfûrészek, kanyarítófûrészek, lombfûrészek, ré-
zselõfûrészek, pergõfûrészek és asztali fûrészek javítása.
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(210) M 05 02631 (220) 2005.08.10.
(731) Nagy Péter Tibor, Budapest (HU)

(541) VILÁGOSSÁG
(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.

(210) M 05 02589 (220) 2005.08.05.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Story
(511) 9 Hanghordozók, optikai hordozók, hang- és optikai hordo-

zók.
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
35 Rádiós és televíziós reklámozás, közönségszolgálat, számí-
tógépes aktakezelés.
38 Távközlés, beleértve online szolgáltatás, ondemand (lehív-
ható szolgáltatás) és más elektronikus szolgáltatás.
41 Szórakoztatás, nevelés és szakmai képzés, fõként televízió-
és rádióprogramok formájában, online, ondemand (lehívható) és
más médiaszolgáltatás, tetszés szerinti programkészítés televízió-
hoz, rádióhoz és hírközléshez, online, ondemand (lehívható) mé-
diaszolgáltatások, mûsor-programkészítés film- és videokazettá-
hoz.
42 Számítógépprogramok fejlesztése, licencbe adása és lízin-
gelése (bérlése), adatállomány-szolgáltatás, vagyis adatok gyûj-
tése, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány
használatához való jog kölcsönzése és igénybevételi idõ bérbe-
adása (kölcsönzése), mindenfajta távközlési szolgáltatáshoz való
hozzáférhetõség biztosítása, szerzõi-jogi ügykezelés, szerzõi jo-
gok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális
jogok.

(210) M 05 02590 (220) 2005.08.05.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Story TV
(511) 9 Hanghordozók, optikai hordozók, hang- és optikai hordo-

zók.
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
35 Rádiós és televíziós reklámozás, közönségszolgálat, számí-
tógépes aktakezelés.
38 Távközlés, beleértve online szolgáltatás, ondemand (lehív-
ható szolgáltatás) és más elektronikus szolgáltatás.
41 Szórakoztatás, nevelés és szakmai képzés, fõként televízió-
és rádióprogramok formájában, online, ondemand (lehívható) és
más médiaszolgáltatás, tetszés szerinti programkészítés televízió-
hoz, rádióhoz és hírközléshez, online, ondemand (lehívható) mé-
diaszolgáltatások, mûsor-programkészítés film- és videokazettá-
hoz.
42 Számítógépprogramok fejlesztése, licencbe adása és lízin-
gelése (bérlése), adatállomány-szolgáltatás, vagyis adatok gyûj-
tése, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány
használatához való jog kölcsönzése és igénybevételi idõ bérbe-
adása (kölcsönzése), mindenfajta távközlési szolgáltatáshoz való
hozzáférhetõség biztosítása, szerzõi-jogi ügykezelés, szerzõi jo-

gok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális
jogok.

(210) M 05 02591 (220) 2005.08.05.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Sztori
(511) 9 Hanghordozók, optikai hordozók, hang- és optikai hordo-

zók.
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
35 Rádiós és televiziós reklámozás, közönségszolgálat, számí-
tógépes aktakezelés.
38 Távközlés, beleértve online szolgáltatás, ondemand (lehív-
ható szolgáltatás) és más elektronikus szolgáltatás.
41 Szórakoztatás, nevelés és szakmai képzés, fõként televízió-
és rádióprogramok formájában, online, ondemand (lehívható) és
más médiaszolgáltatás, tetszés szerinti programkészítés televízió-
hoz, rádióhoz és hírközléshez, online, ondemand (lehívható) mé-
diaszolgáltatások, mûsor-programkészítés film- és videokazettá-
hoz.
42 Számítógépprogramok fejlesztése, licencbe adása és lízin-
gelése (bérlése), adatállomány-szolgáltatás, vagyis adatok gyûj-
tése, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány
használatához való jog kölcsönzése és igénybevételi idõ bérbe-
adása (kölcsönzése), mindenfajta távközlési szolgáltatáshoz való
hozzáférhetõség biztosítása, szerzõi jogi ügykezelés, szerzõi jo-
gok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális
jogok.

(210) M 05 03407 (220) 2005.10.20.
(731) Bonny Philippe, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, kávépótló szerek;
lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(210) M 05 03602 (220) 2005.11.09.
(731) Oguz, Önder, Prien am Chiemsee (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SCHILLER
(511) 30 Kávé, kávépótló szerek, kávékivonatok, kávéitalok; tea, tea-

kivonatok, gyógytea (nem gyógyászati célra), teaitalok; kakaó,
csokoládéitalok; cukor, méz.

(210) M 05 03617 (220) 2005.11.10.
(731) Szabó Lajos, Pásztó (HU)

(546)
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

(210) M 05 03093 (220) 2005.09.23.
(731) Katona-Borház Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 05 03603 (220) 2005.11.10.
(731) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03604 (220) 2005.11.10.
(731) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03605 (220) 2005.11.10.
(731) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03606 (220) 2005.11.10.
(731) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03607 (220) 2005.11.10.
(731) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03608 (220) 2005.11.10.
(731) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03609 (220) 2005.11.10.
(731) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03610 (220) 2005.11.10.
(731) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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(210) M 05 03611 (220) 2005.11.10.
(731) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03612 (220) 2005.11.10.
(731) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03613 (220) 2005.11.10.
(731) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03614 (220) 2005.11.10.
(731) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03615 (220) 2005.11.10.
(731) Mokka Étterem Kft., Budapest (HU)
(740) Holl Mária, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03616 (220) 2005.11.10.
(731) Mokka Étterem Kft., Budapest (HU)
(740) Holl Mária, Budapest

(541) LIFE IS TOO SHORT TO EAT ANYWHERE
ELSE...

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

(210) M 05 03618 (220) 2005.11.10.
(731) PROFI Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Pap Gergely, Pap és Társai Ügyvédi Iroda, Budaörs

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, ásványvizek és szénsavas vizek köré-
ben.

(210) M 05 03399 (220) 2005.10.20.
(731) Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó

és Választási Hivatal, 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 03147 (220) 2005.09.30.
(731) Kovács László, Érd (HU); Kovács Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Darázs Lénárd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03151 (220) 2005.09.30.
(731) Farkas Attila, Kecskemét (HU)
(740) dr. Deák Péter, Deák Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 5 Alkoholmentesítõ gyógyhatású üdítõital.
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(210) M 05 03152 (220) 2005.09.30.
(731) Forest Hungary Kft., Zalaegerszeg (HU)

(541) Stilla
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 05 03153 (220) 2005.09.30.
(731) International Cert Hungary Szolgáltató Kft., Gödöllõ (HU)

(546)

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

(210) M 05 03515 (220) 2005.11.03.
(731) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó túró.

(210) M 05 03517 (220) 2005.11.03.
(731) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó túró.

(210) M 05 03518 (220) 2005.11.03.
(731) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó túró.

(210) M 05 03699 (220) 2005.11.17.
(731) Bongrain S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TALER
(511) 29 Sajtok.

(210) M 05 03745 (220) 2005.11.23.
(731) RONGSHENG HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Bernát Tamásné, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03302 (220) 2005.10.13.
(731) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03303 (220) 2005.10.13.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos 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; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
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továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szer-
kezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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 03304 (220) 2005.10.13.
(731) Gulyás Zoltán, Eger (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Morning Rush
(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 03305 (220) 2005.10.13.
(731) Erdélyiné Kovács Mária, Örkény (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SYRIUS
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 05 03306 (220) 2005.10.13.
(731) Erdélyiné Kovács Mária, Örkény (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MARIANUM
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 05 03338 (220) 2004.01.07.
(731) Eastern Sugar s.r.o., Bratislavska cesta 1246/9 (SK)
(740) dr. Konkoly Tünde ügyvéd, Hajdúszoboszló

(546)

(511) 1 Mesterséges édesítõszerek.
30 Cukor, cukoráruk.

(210) M 05 03186 (220) 2005.10.04.
(731) EU PHARMA Kft., Szamosszeg (HU)

(541) CIKLUSVITAMIN
(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; egészségügyi készítmények a személyes higénia céljára a
piperecikkek kivételével.

(210) M 05 03111 (220) 2005.09.26.
(731) Postmedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 03551 (220) 2005.11.07.
(731) HERBA HUNGARY Rt., Göd (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TAIPAI
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek;

(dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek.
30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények.

(210) M 05 02881 (220) 2005.09.06.
(731) Tomor András, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdai termékek, fényképek,
papíripari cikkek, anyagok mûvészek részére, tanítási, oktatási
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 02986 (220) 2005.09.14.
(731) ISZT Internet Szolgáltatók HKK Kht., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 38 Internetes azonosítók nyilvántartása, kezelése; elektronikus
levelezés; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; szá-
mítógép-terminálok közötti összeköttetések; távközlési kapcsolat
létesítése számítógépes világhálóval; távközlési összeköttetési
szolgáltatások.

(210) M 05 02783 (220) 2005.08.26.
(731) Közép-dunántúli Napló Kiadói Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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(210) M 05 03032 (220) 2004.01.27.
(731) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) TAROT
(511) 5 Gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 05 03033 (220) 2005.09.19.
(731) Johnson & Johnson (New Jersey államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikumok és piperecikkek a bõr és a haj ápolására,
tisztítására és szépítésére.
5 Helyi használatú gyógyhatású készítmények a bõr és a haj
kezelésére.

(210) M 05 03636 (220) 2002.04.22.
(731) FOX PETROLI S.P.A., Pesaro (IT)
(740) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõ Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Nyersolaj, kõolaj, ipari olajok és zsírok; kenõanyagok;
üzemanyagok (beleértve motoralkoholokat).

(210) M 05 03656 (220) 2005.11.11.
(731) Mûsorszolgáltatási Alap Alkalmazott Kommunikációtudományi

Intézet, Budapest (HU)
(740) dr. Hegedûs Tamás ügyvéd, Veszprém

(546)

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

(210) M 05 03294 (220) 2005.10.13.
(731) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DÉVAI OFFICE BUILDING
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 05 03295 (220) 2005.10.13.
(731) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03298 (220) 2005.10.13.
(731) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MBC BUSINESS CENTER
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 05 03299 (220) 2005.10.13.
(731) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03301 (220) 2005.10.13.
(731) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(210) M 05 02790 (220) 2005.08.29.
(731) BETHLEN AGRÁR Kft., Gyomaendrõd (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.
38 Távközlés, alapvetõen rádió- vagy televíziómûsorok sugár-
zását biztosító szolgáltatások.
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(210) M 05 03316 (220) 2005.10.13.
(731) Elektromechanika Gulácsi és Fia Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 12 Kõfelverõdés-védõ motorháztetõre.

(210) M 05 03320 (220) 2005.10.13.
(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; 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;
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-
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; ri-
porteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése
(impresszárió szolgáltatásai); sport edzõtábori szolgáltatások;
sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlé-
tesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok
bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok ren-
dezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szerve-
zése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi pro-
dukciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szóra-
koztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása
(nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák köl-
csönzése; testnevelés; tornatanítás; vallásoktatás; versenyek szer-
vezése (oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofelvevõ
készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás; videokamerák köl-
csönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
video(szalagra) filmezés; világítóberendezések kölcsönzése szín-
házak vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok
szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; állatidomítás; állatkertek
üzemeltetése; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési
tárgyú információk; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(210) M 06 00545 (220) 2006.02.16.
(731) ORGANICA Környezettechnológiák Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-
mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ
elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ elektronikus publiká-
ciók; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-
kiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-
programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás; filmezés vi-
deoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése.

(210) M 06 00548 (220) 2006.02.16.
(731) Polgár-Társak 2000 Kft., Törökszentmiklós (HU)

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

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

(210) M 06 00549 (220) 2006.02.16.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 06 00551 (220) 2006.02.16.
(731) Glória Ingatlanfejlesztési és Befektetési Kft., Debrecen (HU)

(541) Konstruma City
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 06 00552 (220) 2006.02.16.
(731) Glória Ingatlanfejlesztési és Befektetési Kft., Debrecen (HU)

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

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

(210) M 06 00553 (220) 2006.02.16.
(731) LA ISLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kóróssziget (HU)
(740) dr. Albrecht Norbert, Dr. Albrecht Norbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 06 00555 (220) 2006.02.16.
(731) EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) MULTISOFT
(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.

(210) M 06 00556 (220) 2006.02.16.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ECOPOLY
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések 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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

(210) M 06 00557 (220) 2006.02.16.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; 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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 00558 (220) 2006.02.16.
(731) Nagy Lin, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikk, papíripari háztar-
tási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógé-
pek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási
anyagok (készülék kivételével); csomagolásra szolgáló mûanya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk;
klisék.
38 Távközlés.
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(210) M 05 04003 (220) 2005.12.19.
(731) Borszéki Ferenc, Budapest (HU)

(541) NAVARATNA
(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.

(210) M 05 04005 (220) 2005.12.19.
(731) Horváth Barnabás, Budapest (HU); Szabó Gábor, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 05 04014 (220) 2005.12.19.
(731) THEO PAPA TEAM Bt., Budapest (HU)

(541) THEO PAPA KONYHÁJA
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési szolgáltatások).

(210) M 05 04015 (220) 2005.12.19.
(731) Saint-Gobain Weber, Servon (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) WEBER.RETEC
(511) 1 Vegyszerek az építõ- és a mélyépítõ iparban történõ haszná-

latra; ragasztóanyagok az iparban történõ használatra, beleértve
ragasztóanyagok burkolólapok rögzítéséhez és építõanyagokhoz;
feldolgozatlan mûgyanta.
17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; hõszigeteléshez és
hangszigeteléshez használt anyagok; tömítõelegyek illesztések-
hez.
19 Nem fém építõanyagok; vakolat épületekhez; beton; bevo-
natok (építõanyagok).

(210) M 05 04016 (220) 2005.12.20.
(731) Innovaster Kft., Veresegyház (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) HIDROSTER
(511) 7 Élelmiszergyártó gépek.

(210) M 05 04024 (220) 2005.12.20.
(731) Zala Springs Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZALA SPRINGS RESORT
(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.
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 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.

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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és álla-
tok részére.

(210) M 05 04025 (220) 2005.12.20.
(731) Zala Springs Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, 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.
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 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.
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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és álla-
tok részére.

(210) M 05 04026 (220) 2005.12.20.
(731) ZALA SPRINGS Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
konybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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 és fajánszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlák, zsákok
és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és
tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével); nyers textilros-
tok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és álla-
tok részére.

(210) M 06 00559 (220) 2006.02.16.
(731) RESEACHING AND ARTISTIC CREATIONS, S.L.,

Valencia (ES)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

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; hús-, hal-, baromfi- és vadhúskonzervek; húsból, halból,
baromfiból és vadhúsból készült mélyhûtött élelmiszerek, ame-
lyek nem tartoznak más áruosztályokba.

(210) M 06 00560 (220) 2006.02.16.
(731) Földes Alfréd, Fonyód (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LGE
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; mindezen eszkö-
zök, készülékek és berendezések részegységei, tartozékai és pót-
alkatrészei.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok; higiéniai gumieszközök, óvszerek,
egyéb mechanikus fogamzásgátlók (amennyiben ebbe az osztály-
ba tartoznak), szexuális segédeszközök (amennyiben ebbe az osz-
tályba tartoznak), különösen masszírozókészülékek, vibrátorok,
mûtestrészek; erekció és orgazmust segítõ készülékek és eszkö-
zök (amennyiben ebbe az osztályba tartoznak).

(210) M 06 00562 (220) 2006.02.16.
(731) SPEKTRUM-3D Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(541) DELABO
(511) 1 Ipari, tudományos vegyi termékek, vegyi termékek labora-

tóriumi analízishez, mikrobiológiai vizsgálatokhoz szükséges ve-
gyi termékek, finomvegyszerek, nagy tisztaságú oldószerek, stan-
dard oldatok analitikai célra.
9 Készülékek, berendezések laboratóriumi, vegyipari, tudo-
mányos kutatási és ipari célokra, vegyészeti készülékek és eszkö-
zök fémbõl, üvegbõl és mûanyagból, lombikok, pipetták, büret-
ták, mérõedények, digitális adagolók, digitális pipetták, digitális
büretták, desztillációs berendezések, fermentorok, hõmérõk, fizi-
kai és kémiai mennyiségmérõk, analitikai mérõmûszerek, mérle-
gek, elektroanalitikai mûszerek, kromatográfok, fotométerek,
spektrokémiai mûszerek, nagy tisztaságú terek készülékei, beren-
dezései.
20 Bútorok, elszívó vegyi fülkék, lamináris boxok, nagy tiszta-
ságú terek berendezései.

(210) M 06 00713 (220) 2006.03.01.
(731) Gal-Go Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Komjáthy Miklós ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Albumok, bélygzõk, bélyegzõ (pecsét) tartó állványok, bé-
lyegzõpárnák, borítékok, brosúrák, cégtáblák papírból vagy kar-
tonból, címkék, fedelek, kötések, borítók, formanyomtatványok,
ûrlapok, levélpapír, nyomtatványok, plakátok, falragaszok papír-
ból vagy kartonból, poszterek, öntapadó címkék, üdvözlõlapok,
kártyák.

(210) M 06 00714 (220) 2006.03.01.
(731) Szendi Horváth Mária, Budapest (HU)

(541) Gondtalanul, folttalanul: NovaStar
(511) 24 Bútorszövetek.
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(210) M 06 00715 (220) 2006.03.01.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ELIPS
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, ideértve szivarok, cigaret-

ták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigaret-
tához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, dohánypótlók és -helyet-
tesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigaretta-
papírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigaretta-
tárcák, hamutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve vagy
borítva; pipák; zsebkészlet cigarettasodráshoz; öngyújtók; gyu-
fák.

(210) M 06 00718 (220) 2006.03.01.
(731) Przedsiebiorstwo Produkcyjne BI-ES COSMETIC Beata

Piotrowska, Slawomir Piotrowski, Jaroslaw Drozd,
Spólka jawna, Ilwa (PL)

(300) Z-302449 2005.11.18. PL
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FABIO VERSO
(511) 3 Parfüm és toalett-termékek, parfümök, toalettvizek, illatosí-

tott vizek, kölnivizek, dezodorok és izzadásgátló készítmények,
izzadásgátlók; illóolajok; fürdõolajok, kozmetikai fürdõsók,
szappanok és mosófolyadékok, fürdõkészítmények, kozmetiku-
mok, kozmetikai készítmények, krémek, emulziók, oldatok, zse-
lék, olajok, bõrápoló habok és balzsamok, testápoló készítmé-
nyek; hajmosó és hajápoló készítmények; hajápoló folyadékok és
oldatok, hajkondicionálók, hajápoló habok, hajápoló spray-k;
ajakápoló készítmények és szépségápolási készítmények, arcfes-
tésre szolgáló készítmények és arcfesték eltávolítására szolgáló
készítmények, ajakápoló készítmények és ajakfestésre szolgáló
készítmények, körömápoló készítmények és körömfestésre szol-
gáló készítmények, körömlakkok, körömlakklemosók; borotvál-
kozási és borotválkozás utáni készítmények; szõrtelenítõkészít-
mények, intim higiéniai készítmények; napozókészítmények és
ultraviola sugárzástól védõ készítmények, önbarnító készítmé-
nyek; arcpúderek, fürdés utáni púderek, higiéniai hintõporok;
fogápolószerek és szájüregápoló készítmények, fogtisztító készít-
mények; tisztálkodási szerek, toalett egészségügyi készítmények,
háztartási vegyi termékek, mosószerek, mosásra használt anya-
gok, mosóporok, mosószerek, textilöblítõ folyadékok, mosópor-
koncentrátumok, textilöblítõ folyadékkoncentrátumok; tisztító-
szerek, fényesítõszerek, súrolószerek, ragasztók, tisztító- és fé-
nyesítõtejek, antisztatikus készítmények háztartási célokra, bú-
tor- és padlófényesítõk, fából, fautánzatból és mûanyagból ké-
szült bútorok tisztítására, fényesítésére, felújítására és konzervá-
lására szolgáló készítmények, mosodai áztatókészítmények, tisz-
tító- és maratókészítmények, vízkõ-eltávolító készítmények ház-
tartási célokra, mosószappanok, textilek színét megújító szappa-
nok, mosásra használatos fehérítõkészítmények, bõrmosó készít-
mények, üvegtisztító készítmények, rozsdaeltávolító készítmé-
nyek.

(210) M 06 00019 (220) 2006.01.04.
(731) Sanofi-Aventis Zrt., Budapest (HU)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

(591)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyha-
tású készítmények.

(210) M 06 00020 (220) 2006.01.04.
(731) Orbán Sándor, Budapest (HU); Csabai Ágnes, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógép fájlokban (mások számára), hirdetések le-
vélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak
készítése, import-export ügynökségek, közvélemény-kutatás, on-
line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmá-
nyok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész ál-
lapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése,
reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügy-
nökségek, hirdetõ ügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirde-
tés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás
gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyil-
vántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti in-
formációk.

(210) M 06 00021 (220) 2006.01.04.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TIHANY ZAMAT
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek, étolajok és zsírok.

(210) M 06 00041 (220) 2006.01.04.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Fagylaltok, jégkrémek, fagyasztott édességek, készítmé-
nyek ezek elõállítására.

(210) M 06 00029 (220) 2006.01.04.
(731) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 430.397 2005.10.07. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)
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(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez; ízesítõöntetek, aro-
mák; jég (természetes vagy mesterséges); kávé, kakaó vagy cso-
koládé alapú italok; tea alapú italok; italösszetevõk az eszenciák
kivételével; aromák italokhoz az illóolajok kivételével; nádcukor
szirup; sörbetek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 06 00030 (220) 2006.01.04.
(731) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 430.652 2005.10.14. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez; ízesítõöntetek, aro-
mák; jég (természetes vagy mesterséges); kávé, kakaó vagy cso-
koládé alapú italok; tea alapú italok; italösszetevõk az eszenciák
kivételével; aromák italokhoz az illóolajok kivételével; nádcukor
szirup; sörbetek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcs italok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 06 00036 (220) 2006.01.04.
(731) Magyarországi Volksbank Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hainfahrt Eszter jogtanácsos, Budapest

(541) Volksbank Kölcsön Kártya
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 06 00038 (220) 2006.01.04.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(541) RATIOPHARM. BÍZOM BENNE.
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszerek; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertõtlenítõszerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munka.

(210) M 06 00040 (220) 2006.01.04.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(541) RATIOPHARM. BÍZZON BENNE!
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek.
35 Reklámozás.

(210) M 06 00177 (220) 2006.01.19.
(731) EUROBOR Kft., Bátaapáti (HU)
(740) dr. Zilai János, Földes-Kõvári-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PALOTÁS
(511) 33 Borok.

(210) M 06 00179 (220) 2006.01.19.
(731) BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 06 00184 (220) 2006.01.19.
(731) Pap Tibor, Budapest (HU)
(740) Bencze Gertrud Liliána, 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 06 00186 (220) 2006.01.19.
(731) HUNGERIT Élelmiszeripari és Baromfifeldolgozó Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, baromfi és vadhús, különösen darabolt baromfi termé-
kek, baromfi vörösáruk, felvágottak, sonkák, baromfi félszáraz-,
szárazkolbászok, szalámik, hidegkonyhai készítmények baromfi-
húsból, panírozott baromfitermékek elõsütve, készre sütve, steri-
lezett baromfitermékek.

(210) M 06 00189 (220) 2006.01.19.
(731) BONGRAIN S.A. (a French Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.

(210) M 06 00190 (220) 2006.01.19.
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) VITALA
(511) 10 Orvosi eszköz, nevezetesen bélsárkezelõ rendszer és annak

részei és tartozékai, szájadék szerkezetek és eszközök, nevezete-
sen illesztõperemek, zacskók, gallérok, waferek, tapadó gyûrûk,
szûrõk, bõrgátak és azok részei és tartozékai; bélsár visszatartó
eszközök, nevezetesen dréntartályok, illesztõperemek, dréncsö-
vek, drénellenõrzõ adapterek és azok részei és tartozékai.

(210) M 06 00191 (220) 2006.01.19.
(731) ACO Magyarország Építõelemeket Forgalmazó Bt.,

Budapest (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

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

(210) M 06 00192 (220) 2006.01.20.
(731) WILLA-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 00196 (220) 2006.01.20.
(731) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó

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

(546)

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

(210) M 06 00198 (220) 2006.01.20.
(731) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó

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

(546)

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

(210) M 06 00201 (220) 2006.01.20.
(731) Antenna Távközlési ZRt., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 06 00202 (220) 2006.01.20.
(731) MARQUARD MEDIA MAGYARORSZÁG Kft.,

Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
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háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló 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 06 00288 (220) 2006.01.30.
(731) Babó Motors Kft., Budapest (HU)
(740) Csoma Ajna Margaréta, Budapest

(546)

(511) 9 Védõszemüvegek, bukósisakok és védõsisakok motorke-
rékpárokhoz, mopedekhez és négykerekû quadokhoz, védõruhá-
zat és motorosruházat, kesztyûk, lábszárvédõk, magas szárú láb-
belik, motorosöltözékek, protektorral motorokhoz, mopedekhez
és négykerekû quadokhoz.
12 Segédmotorok, mopedek (MO291), motorkerékpárok
(MO320) négykerekû quadok, ezek részei és hozzájuk tartozó al-
katrészek, melyek nem tartoznak más áruosztályba.

(210) M 06 00291 (220) 2006.01.30.
(731) The Cheesecake Factory Assets Co. LLC, Calabasas Hills,

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

Budapest

(546)

(511) 43 Éttermi szolgáltatások.

(210) M 06 00292 (220) 2006.01.30.
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) TALTOS
(511) 5 Féregirtó szerek (pesticidek); kártékony állatok irtására

szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek); gyomirtó
szerek (herbicidek); rovarirtó szerek (insecticidek).

(210) M 06 00293 (220) 2006.01.30.
(731) Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok és fémszerkezetek; csapok és szelepek.
7 Szivattyúk és kompresszorok; csapok és szelepek (mint gép-
részek).
9 Villamos energia vezetésére, elosztására, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; mérõmûszerek, ipari, híradástechni-
kai termékek és ipari folyamatirányító rendszerek.
11 Kazánok és radiátorok és egyéb fûtõberendezések.
35 Villamosenergia-kereskedelem; gépjármû- és gépjármûal-
katrész-kereskedelem; bútor, valamint elektromos és nem elekt-
romos háztartásicikk-kiskereskedelem; valamint egyéb kereske-
delmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák be-
leértve az információk/adatok számítógépes adatbázisokba ren-
dezését és szerkesztését, valamint adatbanki tevékenységet; üz-
letszervezési, üzletviteli és üzletvezetési tanácsadás; könyvelési,
könyvvizsgálati és adószakértõi tevékenység, valamint máshova
nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatások.
36 Pénzügyi lízing és egyéb hitelügyletek; ingatlanügyletek;
egészségbiztosítás.
37 Építkezés beleértve az építésieszköz-kölcsönzést is sze-
mélyzettel vagy anélkül; javítás beleértve a gépjármû-karbantar-
tást és -javítást, továbbá elektromos háztartási cikk, irodai gép és
számítógép-karbantartás és -javítás, szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Villamosenergia-szállítás és -elosztás; szárazföldi személy-
és közúti teherszállítás; tárolás és raktározás; valamint hulladék
(beleértve a szennyvizet is) gyûjtése, szállítása és tárolása.
40 Villamosenergia-termelés; nyomdai szolgáltatások beleért-
ve a könyvkötészetet és egyéb befejezõ mûveleteket is; hulladék
(beleértve a szennyvizet is) kezelése és a hulladékból anyagában
hasznosítható anyagok kivonása; szennyezõdésmentesítés.
41 Könyvkiadás és egyéb kiadványok kiadása; szakmai kép-
zés; fényképészet; sportlétesítmények üzemeltetése; sporttevé-
kenységek, valamint szabadidõs tevékenységek és szolgáltatások
nyújtása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó kutatói, tervezõi és fejlesztõ tevékenység; ipari elemzõ, kuta-
tó és vizsgálati szolgáltatások; mérnöki szakértõi tevékenység és
szaktanácsadás; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés,
-fejlesztés és szaktanácsadás, valamint egyéb számítástechnikai
tevékenység és szolgáltatások beleértve a számítógépprogramok
kidolgozását, kiadását, sokszorosítását, korszerûsítését és fenn-
tartását, valamint a számítógépes adathordozó sokszorosítást is.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

(210) M 06 00389 (220) 2006.02.03.
(731) BUDALAKK INNOVA Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) TRIO te+én+környezet
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló sze-

rek, színezékek, nyers természetes gyanták.

(210) M 06 00390 (220) 2006.02.03.
(731) Kovácsné Polgár Klára, Páty (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, fényké-
pek, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
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kivételével), csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem
tartoznak más osztályokba).

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

(210) M 05 03951 (220) 2005.12.13.
(731) HE XING Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Prandler Katalin, Prandler és Petróczy Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GIOLAN
(511) 25 Cipõ, ruha.

(210) M 06 00058 (220) 2006.01.06.
(731) BõszEcset Készítõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruszthy Gyula, Ruszthy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Ecsetek, festõkefék, hengerek szobafestõknek, íróecsetek.

(210) M 06 00059 (220) 2006.01.06.
(731) PRINT SISTERS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 2 Tonerpatronok, lézerkazetták (töltve) nyomtatókhoz, faxok-
hoz, fénymásolókhoz és irodai gépekhez.

(210) M 06 00060 (220) 2006.01.06.
(731) Monet 2000 Kft., Budapest (HU)

(541) ALIR-Agrárlogisztikai Integrált-információs
Rendszer

(511) 35 Irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás
mûködésében vagy vezetésében.

(210) M 06 00061 (220) 2006.01.25.
(731) Magyar Ásványvíz Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 00063 (220) 2006.01.06.
(731) Város-Kép Kht., 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.

(210) M 06 00064 (220) 2006.01.06.
(731) Város-Kép Kht., 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.

(210) M 06 00065 (220) 2006.01.06.
(731) YUVA Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 06 00068 (220) 2006.01.09.
(731) Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Márkusfalvi-Tóth Ádám, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kristálycukor magyar cukorrépából, porcukor magyar cu-
korrépából, kockacukor magyar cukorrépából, sütõcukor magyar
cukorrépából, befõzõcukor magyar cukorrépából, nád kockacu-
kor magyar cukorrépából, nád kristálycukor magyar cukorrépá-
ból, barnacukor magyar cukorrépából, kandiscukor magyar cu-
korrépából.

(210) M 06 00070 (220) 2006.01.09.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok, je-
ges kávé, kávépótlók, kávépótló kivonat, kávépótló alapú készít-
mények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmé-
nyek és italok; jeges tea; maláta alapú készítmények; kakaó és ka-
kaó alapú készítmények és italok, csokoládé, csokoládé termékek,
csokoládé alapú készítmények és italok, cukorkaáruk, édességek,
cukorkák; cukor; rágógumi, természetes édesítõk; pékáruk, ke-
nyér, élesztõ, sütemények; kekszek, cukrászsütemények, aprósü-
temények, ostyák, tejkaramella, pudingok; jégkrém, fagylalt,
gyümölcsfagylaltok, sörbet (fagylalt), fagyasztott édességek, fa-
gyasztott sütemények, jégkrémek, fagyasztott desszertek, fa-
gyasztott joghurtok, keverékek jégkrém és/vagy gyümölcsfagy-
laltok és/vagy sörbet és/vagy fagyasztott édességek és/vagy fa-
gyasztott sütemények és/vagy jégkrém és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez, méz és
mézpótlók; gabonapelyhek, müzli, kukoricapehely, gabonape-
hely szeletek, fogyasztásra kész gabonapehely, gabonakészítmé-
nyek, rizs, tészták, galuska; rizs, liszt vagy gabona alapú ételké-
szítmények, fogyasztásra kész állapotban is; pizzák; szendvicsek;
tápláló tésztakeverékek és sütésre kész tésztakészítmények; szó-
szok, szója szósz, ketchup, ízesítõ és fûszertermékek ételekhez,
ehetõ fûszerek, fûszerek, salátaöntetek, majonéz, mustár, ecet.

(210) M 06 00071 (220) 2006.01.09.
(731) Preventio Network Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 06 00074 (220) 2006.02.07.
(731) T KONF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sóstófürdõ (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási(élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 06 00075 (220) 2006.01.09.
(731) Handy Guide Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 00077 (220) 2006.01.09.
(731) GRACE 2002 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(210) M 05 03868 (220) 2004.08.25.
(731) Magyar Közigazgatásfejlesztési Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kocsis Ildikó, Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Számítógépes rendszerek tervezése.

(210) M 05 03797 (220) 2005.11.29.
(731) PHARMAMEDIA Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(210) M 06 00486 (220) 2006.02.13.
(731) B és B FORMA KERESKEDELMI Kft., Budapest (HU)
(740) Gyug Béla, Budapest
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(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, táska, kiegészítõk.

(210) M 06 00487 (220) 2006.02.13.
(731) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

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

lásadás.

(210) M 06 00488 (220) 2006.02.13.
(731) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

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

lásadás.

(210) M 06 00489 (220) 2006.02.13.
(731) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

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

lásadás.

(210) M 06 00490 (220) 2006.02.13.
(731) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

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

lásadás.

(210) M 06 00491 (220) 2006.02.13.
(731) Miniszterelnöki Hivatal, Budapest (HU)
(740) dr. Kalmár Csaba, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 06 00497 (220) 2006.02.13.
(731) Budapesti Fesztiválközpont Kht., Budapest (HU)

(541) BÖF
(511) 16 Prospektusok, leporellók, szórólapok, könyvek, névjegyek,

plakátok.

24 Zászlók.
35 Reklámozás; tv, rádió, írott sajtó.
41 Hangversenyek, operai elõadások, színházi elõadások, szer-
zõi estek, kiállítások rendezése és szervezése.
42 Vendéglátás; gasztronómiai rendezvények, szállodai szol-
gáltatások.

(210) M 06 00500 (220) 2006.02.13.
(731) Mentadent 98 Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Sarród (HU)
(740) dr. Wagner József, Wagner Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(210) M 06 00506 (220) 2006.02.13.
(731) Prograg-Agrárcentrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Vitacalen
(511) 5 Növényi és/vagy ásványi élelmiszer-kiegészítõ készítmé-

nyek, különösen folyadék formájú növényi élelmiszer-kiegészí-
tõk.
29 Növényi élelmiszer-kiegészítõk.

(210) M 06 00719 (220) 2006.03.02.
(731) Red Dot Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Jádi Németh Andrea, Jádi Németh Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Red Dot
(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 06 00720 (220) 2006.03.02.
(731) Red Dot Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Jádi Németh Andrea, Jádi Németh 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 06 00722 (220) 2006.03.02.
(731) PLK-Print Kft., Budapest (HU)
(740) Lochinger László, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 00724 (220) 2006.03.17.
(731) MOZAIK KIADÓ Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Hevesi Ferenc, Hevesi Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) MOZAIK
(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

16 Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (készü-
lékek kivételével).
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(210) M 06 00728 (220) 2006.03.02.
(731) Boranal Borászati és Kereskedelmi Kft., Kiskõrös (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 06 00726 (220) 2006.03.02.
(731) Decora Spólka Akcyjna, Sroda Wielkopolska (PL)
(740) dr. Csalló Krisztina, Csalló Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ARBITON
(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.

2 Festékek, kencék, lakkok.

6 Fém építõanyagok, egyéb fémtermékek, amelyek nem tar-
toznak más osztályokba (fém függönyrudak).
17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.
20 Mûanyagból készült termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba (mûanyag függönyrudak).
27 Padlóburkolatok.
37 Építkezés; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 00729 (220) 2006.03.02.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing

és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 06 00730 (220) 2006.03.02.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing

és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 06 00731 (220) 2006.03.02.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; anyagok fo-
gak tömésére, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek; készítmé-
nyek kártevõk elpusztítására, fungicidek, herbicidek.

(210) M 06 00733 (220) 2006.03.02.
(731) Bio-Fit Natura Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FATMINATOR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájá-
ban.

(210) M 06 00151 (220) 2006.01.17.
(731) Ferencz Annamária, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(541) M O H A I 1 3 7 4
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek egyéb alkoholmentes ita-

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

(210) M 06 00153 (220) 2006.01.17.
(731) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB BETÉTMIXEK
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(210) M 06 00154 (220) 2006.01.17.
(731) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB BETÉTMIX
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.
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(210) M 06 00312 (220) 2006.01.31.
(731) CONTORG Gazdasági Tanácsadó Kft., Dunaföldvár (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

(210) M 06 00313 (220) 2006.01.31.
(731) EXPO Projekt Ingatlanfejlesztõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bebõk Gábor, Bebõk és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(210) M 06 00314 (220) 2006.01.31.
(731) Providence 2003 Trade Mark Licensing Limited Liability

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

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00315 (220) 2006.01.31.
(731) Providence 2003 Trade Mark Licensing Limited Liability

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

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00317 (220) 2006.01.31.
(731) TEOFARMA S.r.l., Valle Salimbene (Pavia) (IT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 05 04000 (220) 2005.12.19.
(731) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 16 Papír vagy háztartási ragasztóanyagok; irodai cikkek; cso-
magolásra szolgáló mûanyagok; papíripari cikkek; ecsetek.

(210) M 05 04001 (220) 2005.12.19.
(731) TAURIS, a.s., Rimavská Sobota (SK)
(740) Mészáros Gyuláné, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok, szalámi, kol-
bász, angolszalonna, füstölt hús, sonka, konzervált hús, szalonna,
húsból készült krémek, félkész hústermékek.

(210) M 05 04002 (220) 2005.12.19.
(731) TAURIS, a.s., Rimavská Sobota (SK)
(740) Mészáros Gyuláné, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok, szalámi, kol-
bász, angolszalonna, füstölt hús, sonka, konzervált hús, szalonna,
húsból készült krémek, félkész hústermékek.

(210) M 05 04004 (220) 2005.12.19.
(731) Tímár Gábor, Gönyû (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) TIMÁR MIX
(511) 31 Mezõgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak

más osztályokba; tápanyagok állatok számára, horgászáshoz
szükséges etetõanyagok, halcsali.

(210) M 05 04017 (220) 2005.12.20.
(731) Innovaster Kft., Veresegyház (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) MODULMATIK
(511) 7 Élelmiszergyártó gépek.

(210) M 05 04020 (220) 2005.12.20.
(731) Rádió 1 Rádiómûsort Készítõ és Közlõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György 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;
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írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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.

(210) M 05 04027 (220) 2005.12.20.
(731) ZALA SPRINGS Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, 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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
konybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig men-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és és fajánszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlák, zsákok
és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és
tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével); nyers textilros-
tok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és álla-
tok részére.

(210) M 05 04028 (220) 2005.12.20.
(731) Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

Los Angeles, California (US)
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NEUTROGENA DERMATOLOGICS
(511) 3 Bõr-, haj- és testápoló termékek, nevezetesen szappanok,

tisztítók, habok, zselék, arcápolók, beleértve hidratálók, pakolá-
sok, tonikok, zselék, bõrradírok, törlõkendõk; öregedésgátló ké-
szítmények; napvédõk, fényvédõk; testápolók és hidratálók, zse-
lék, hintõporok, nem gyógyászati készítmények akne kezelésére,
nevezetesen tisztítók, pakolások, szappanok, törlõkendõk, toni-
kok, pórusösszehúzó szerek, hidratálószerek; szemkörnyékápoló
krémek és folyadékok; arcápolók férfiak részére; kézkrémek,
lábkrémek, samponok, hajkondicionálók, korpa elleni készítmé-
nyek, fejbõrápoló készítmények.

(210) M 05 04029 (220) 2005.12.20.
(731) Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

Los Angeles, California (US)
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NEUSEB
(511) 3 Arcápoló készítmények, nevezetesen arctisztítók, arctörlõ

kendõk, lehúzócsíkok arcra, arcápoló krémek, arcápoló zselék és
arcápoló folyadékok; szemkörnyékápoló krémek, folyadékok a
szemkörnyék ápolására és szemkörnyékápoló szerek; hidratáló-
krémek, hidratálózselék és hidratálófolyadékok; bõrhámlasztó
krémek, bõrhámlasztó folyadékok, törlõkendõk és pakolások;
testápoló készítmények, nevezetesen testápolók, testkrémek, tes-
lemosók; kézkrémek és kézápoló folyadékok; lábkrémek és láb-
ápoló folyadékok; nem gyógyászati készítmények akne kezelésé-
re, beleértve aknetisztítók, aknekezelõ készítmények, hidratálók,
tonikok, pórusösszehúzó szerek, törlõkendõk és pakolások.

(210) M 05 03889 (220) 2005.12.07.
(731) Herb-Pharma AG, Lüchingen (CH)
(740) dr. Kálmán János, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) GYNTIMA
(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).

(210) M 05 03890 (220) 2005.12.07.
(731) Ye Jia Bin, Budapest (HU)

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

(210) M 05 03892 (220) 2005.12.07.
(731) „PANTHER-PRO” 1., Érd (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(546)
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(511) 28 Játékszerek.
35 Árubemutatás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton,
reklámanyagok terjesztése, reklámozás.

(210) M 05 03894 (220) 2005.12.07.
(731) Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.,

Mosonmagyaróvár (HU)

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

(210) M 05 03897 (220) 2005.12.07.
(731) Herballon Léggömbdekoráció Kft., Sopron (HU)

(541) HERBALLON
(511) 35 Reklámozás; különös tekintettel a szabadtéri hirdetésekre;

reklámanyagok; felhasználása; léggömbök útján való reklámo-
zás; egyéb jellegû reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereske-
delmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Dekoráció; különös tekintettel a léggömbdekorációra;
egyéb jellegû dekorációk; nevelés, szakmai képzés, szórakozta-
tás, sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 05 03898 (220) 2005.12.07.
(731) dr. Bábos János, Tata (HU); Galambos Lajos, Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) FRANCO CHAAVO
(511) 30 Kávék, teák, kakaó, csokoládé; kakaó-, csokoládétej és kávé

alapanyagú italok, cukrászati és édesipari termékek, édességek,
így bonbonok, fagylaltok, cukorkák, sütemények, palacsinták,
pizzák, pudingok, rágógumik.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és más alkoholmentes italok;
sörök; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok és likõrök.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, ideértve
rádiós és televíziós szórakoztatás, show-mûsorokat, klubszolgál-
tatásokat.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideértve éttermi,
kávéházi, büfé- és gyorséttermi szolgáltatások; ideiglenes szállás-
adás, ideértve szállodai és panziós, valamint moteles szolgáltatá-
sok.

(210) M 05 03900 (220) 2005.12.07.
(731) Trafikantné Halmos Júlia, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(210) M 05 03903 (220) 2005.12.07.
(731) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(300) 2660918 2005.07.06. EP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CLEAN CONTROL
(511) 21 Fogkefék, fogpiszkálók, fogselymek.

(210) M 06 00566 (220) 2006.02.17.
(731) Magyar Szõlõ- és Borkultúra Közhasznú Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Zilai János, Földes-Kõvári-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BOREGYETEM
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevé-

kenységek; kulturális, oktatási és nevelési célú kiállítások és be-
mutatók szervezése; borfesztivál szervezése; nemzetközi mûvé-
szeti bemutatók; borászati szakmai eszközök kiállítása; képzõmû-
vészeti kiállítások szervezése; hazai és nemzetközi szakmai kon-
ferenciák szervezése.

(210) M 06 00570 (220) 2006.02.17.
(731) HIDROVETÉS Kft., Remeteszõlõs (HU)

(541) Hidromulch
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek.

(210) M 06 00572 (220) 2006.02.17.
(731) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, os-
tyák, cukrászáru, kukoricachips, kenyér, tészták, sütemények, pi-
ték, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, karamell, rágógumi
(nem gyógyászati célra).

(210) M 05 04112 (220) 2005.12.22.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (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.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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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).
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.
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.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék szerek.
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.
15 Hangszerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-

munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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 és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
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.
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 04122 (220) 2005.12.22.
(731) Interactive Net Design Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Stipta Viktor, Stipta Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 42 Számítógépprogramok kidolgozása.
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(210) M 05 04127 (220) 2005.12.22.
(731) Hajas Veronika Ágnes, Budapest (HU)

(546)

(511) 20 Asztallapok; asztalok; asztalok fémbõl; bambusznád; bálna-
szila (halcsont), nyers vagy félig megmunkált állapotban; böl-
csõk; bútorok; bútorpolcok; cégtáblák, cégérek fémbõl vagy mû-
anyagból; díványok, kerevetek; dobozok, fából vagy mûanyag-
ból; dobozok játékokhoz; edényszárítók (rácsok, állványok); ele-
fántcsont nyers vagy félig megmunkált állapotban; esernyõtartó;
ezüstözött üveg, tükrök; fa vagy mûanyag hirdetmények, plaká-
tok; fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); faszerkezetek búto-
rokhoz; fekhelyek (lakásban tartott kisállatoknak); felfújható pár-
nák, nem gyógyászati használatra; fémbútorok; fiókok; fapolcok
(bútorok); folyóirattartók; fotelek, kar(os) székek; függönyök ab-
lakokba, belsõ; függönyök szövettel borított fából (bútorzat); gye-
rekjárókák; gyöngyfüggönyök díszítés céljából; házszámok nem
világító (nem fémbõl); hengerpárnák; hirdetõtáblák; iratgyûjtõ-
polcok; íróasztalok (bútorzat); irodabútorok; járókák, állókák kis-
gyermekeknek; kagylók, kagylóhéjak; kampók fogasok (nem
fémbõl); kanapék; karosszékek, sezlonok; kádak, medencék (nem
fémbõl); kerevetek, pamlagok; kézikocsik (bútorzat); kilincsek,
kallantyúk, nem fémbõl; kis íróasztalok, szekreterek; komódok,
fiókos szekrények; kosarak nem fémbõl; könyvespolcok; könyv-
tartók (bútorzat); kulcstartó táblák; kutyaólak; ládák, dobozok
nem fémbõl; legyezõk; levélládák nem fémbõl és falazatból; lég-
matracok nem gyógyászati célra; magas székek gyerekeknek;
mellszobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; mosdó-
állványok bútorzat; mozgó testek, mobilok (dísztárgyak); dísztár-
gyak; mûasztalosipari munkák; mûvészeti tárgyak fából, viasz-
ból, gipszbõl vagy mûanyagból; nagy kosarak; nád (fonóanyag);
névtáblák nem fémbõl; nyugágyak; ólak, vackok (lakásban tartott
kisállatoknak); padok (bútorok); paravánok (bútorok); párnák,
fejpárnák; pohárszékek, ebédlõszekrények; polcok, bútorok; pró-
bababák; pultok (asztalok); rajzasztalok; ruhafogasok nem fém-
bõl; szaru nyers vagy félig megmunkált állapotban; szarvasagan-
csok; számítógéptartó-kocsik (bútorzat); számítógépállványok;
szekrények; székek fémbõl; székek (ülések); szélharangjáték (de-
koráció); szobrocskák fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyag-
ból; szobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; tálcák
nem fémbõl; tárolópolcok; teknõs békapáncél; tükrök; újságtartó
állványok; vállfák, ruhaakasztók; virágtartók, virágállványok
(bútorok); zsámolyok; zsúrkocsik; ágy faanyagú; ágyak; ágyne-
mûk (a vászonhuzatok kivételével); állati szarvak; áru (bemutató)
állványok; ékszeres dobozok nem nemesfémbõl; élelmiszertartó
szekrények nem fémbõl; énekeskönyvtartó polcok, pulpitusok;
üvegszekrények, vitrinek (bútorzat); üvegbútorzat.
42 Belsõépítészet; csomagolástervezési szolgáltatások; divat-
tervezés; grafikusmûvészeti tervezési szolgáltatások; ipari forma-
tervezés; kutatás és fejlesztés (mások számára); mûszaki kutatás;
stíldíszítés (ipari formatervezés); várostervezés; weboldalak al-
kotása és fenntartása mások számára; építési tervkészítés; építé-
szet; építészeti konzultáció.

(210) M 05 04132 (220) 2005.12.23.
(731) STVP Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tálos Zsuzsanna, Dr. Tálos Zsuzsanna és dr. Kamondy

Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SAPS
(511) 25 Ruhanemûk (ruházati cikkek); cipõk; kalapáruk.

(210) M 05 04138 (220) 2005.12.23.
(731) HVB Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Buzás Tamás, Budapest

(546)

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

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

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.

(210) M 05 04144 (220) 2005.12.23.
(731) RegSana Gyógyszeripari és Egészségügyi Szolgáltató Kft.,

Budakeszi (HU)
(740) dr. Törköly Éva ügyvéd, 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).

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

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

(210) M 05 04146 (220) 2005.12.23.
(731) Kiss Dezsõ, Budapest (HU); Forgács Kristóf, Budapest (HU);

Forgács Bálint, Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek, asztali játékok.
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(210) M 05 04147 (220) 2005.12.23.
(731) MITAC INTERNATIONAL CORP., Hsinchu Hsien,

Tajvan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 05 04148 (220) 2005.12.23.
(731) Superfuture Kft., Budapest (HU)
(740) dr. B. Szabó Gábor, Dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ACÉLSODRONY
(511) 41 Nevelés és szórakoztatás, kulturális szolgáltatások, könyv,

újság, folyóirat kiadás, rádióprogram készítése, rádiós szórakoz-
tatás, riporteri szolgáltatások, valamint egyéb mûvészeti tevé-
kenység.

(210) M 05 04154 (220) 2005.12.23.
(731) MITAC INTERNATIONAL CORP., Hsinchu Hsien,

Tajvan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 05 04155 (220) 2005.12.23.
(731) DOGGY AB, Vargarda (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VOV
(511) 31 Állateledelek.

(210) M 05 04156 (220) 2005.12.23.
(731) KERAMITALIA Kft., Hódmezõvásárhely (HU);

TOMY TRADE Kft., Budapest (HU);
BALTEX Kft., Budapest (HU)

(740) Kádár Németh László, Kecskemét

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; kerámia burkolólapok (fal és pad-
ló).

(210) M 05 04159 (220) 2005.12.27.
(731) Elektrotech Kereskedelmi Kft., Algyõ (HU)

(546)

(511) 9 Elektronikai csatlakozók kábellel szerelve vagy anélkül;
AC/DC, AC/AC adapterek, akkumulátortöltõk, transzformáto-
rok; tölthetõ akkumulátorok, szárazelemek; fej- és fülhallgatók;
rádiókészülékek önállóan, vagy kazettás magnóval és CD-leját-
szóval kombinálva; mikrofon- és hangszórókábelek, kommuni-
kációs kábelek, egyéb a távközlésben vagy a szórakoztató elektro-
nikában használatos kábelek; készülékkapcsolók; zseblámpák,
éjszakai lámpák; TV vevõantennák, szobai, vagy kültéri kivitel-
ben; szigetelõ szalag.

(210) M 06 00353 (220) 2006.02.02.
(731) Lipp Sándor, Pécs (HU)

(546)

(511) 42 Mozaikképek számítógépes tervezése (mint szolgáltatás),
térkövek lerakási terveinek készítése, számítógépes tervezõ szoft-
ver.

(210) M 06 00357 (220) 2006.02.02.
(731) Mészöly József, Budapest (HU)
(740) dr. Morvai Ottó ügyvéd, Budapest

(541) COOL CHICKS
(511) 25 Ruházat.

(210) M 06 00358 (220) 2006.02.02.
(731) Parkolás Üzemeltetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valuatügyletek, ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 06 00359 (220) 2006.02.02.
(731) Eftec Europe Holding AG, Zug (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) EFDAMP
(511) 1 Vegyi termékek ipari felhasználásra, különösen kötõ-, szi-

getelõ-, tömítõ- és ragasztóanyagok gépkocsiipari és repülõgép-
gyártási célokra.
2 Festékek, kencék, lakkok; oxidáció elleni, rozsdásodást
megelõzõ szerek.
3 Tisztító-, súroló- és csiszolóanyagok.
37 Autóipari és repülõgépipari szerelések és javítások, különö-
sen jármûvek karosszériájának karbantartásával és javításával, fé-
nyezésével, valamint alváz- és üregvédelmével kapcsolatos szol-
gáltatások.

(210) M 06 00360 (220) 2006.02.02.
(731) Agrifrucht Kft., Kiskõrös (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) greenjoy
(511) 31 Gyümölcsök, zöldségek; vetõmagok, növények, virágok és

ezen osztályba tartozó egyéb mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti
termékek.

(210) M 06 00361 (220) 2006.02.02.
(731) MATÛZ Magyar Tüzeléstechnikai Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 CD-k, DVD-k; mûsoros és üres kép- és hanghordozók.
16 Mappák, bõrmappák, határidõnaplók, naptárak.
41 Szórakoztatás, kulturális tevékenységek; kulturális, különö-
sen zenei rendezvények szervezése, rendezése, lebonyolítása.
42 Vendéglátás; gasztronómiai rendezvények szervezése, le-
bonyolítása.

(210) M 06 00362 (220) 2006.02.02.
(731) MATÛZ Magyar Tûzeléstechnikai Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 42 Tüzeléstechnikai kutatás, fejlesztés; mérnöki tanácsadás.

(210) M 06 00363 (220) 2006.02.02.
(731) STARKING Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Maschefszky Etele, Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 31 Friss gyümölcsök és zöldségek.

(210) M 06 00657 (220) 2006.02.24.
(731) TKI-Ferrit Fejlesztõ és Gyártó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Nyers és félig megmunkált nem nemesfémek és azok ötvö-
zetei, oxidjai, ipari kerámiák, porkohászati termékek.
9 Távközlési berendezések, mûszerek, eszközök, antennák,
mûszaki tudományos oktatóberendezések, szoftver- és hardver-
termékek.
42 Mûszaki technikai kutatási és fejlesztés, szoftver és hardver
szaktanácsadás, innovációs tevékenység, mûszerkölcsönzés.

(210) M 06 00658 (220) 2006.02.24.
(731) MS Mester Reklámgrafikai Stúdio Kft., Budapest (HU)
(740) Nagyházi Szandra, 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.

(210) M 05 04176 (220) 2005.12.28.
(731) Dao-Hoa Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sárdi László, Dr. Sárdi László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Napszemüvegek elemeként használt nem nemesfémek és
ezek ötvözetei.
9 Napszemüvegek.
21 Napszemüvegekben használt üveglencsék.

(210) M 05 03840 (220) 2005.12.02.
(731) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 29 Tejtermékek, tejek.

(210) M 06 00707 (220) 2006.02.28.
(731) Bodrogi Lívia, Érd (HU);

Holló József, Érd (HU);
Molnár László, Érd (HU)

(541) GRÁCIA ZENEKAR
(511) 9 Hanghordozók.

41 Kulturális szolgáltatás.

(210) M 06 00708 (220) 2006.02.28.
(731) Bodrogi Lívia, Érd (HU);

Holló József, Érd (HU);
Molnár László, Érd (HU)

(541) MONA LISA EGYÜTTES
(511) 9 Hanghordozók.

41 Kulturális szolgáltatás.

(210) M 06 00711 (220) 2006.03.01.
(731) Hungary Szerencse Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, kalapáru.

(210) M 06 00017 (220) 2006.01.03.
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Levesek, húskoncentrátumból készült levesek, zöldségle-
vesbõl készült termékek, zöldségekbõl készült levesek, húsleves.

(210) M 06 00890 (220) 2006.03.14.
(731) ABA KLÍMA-GÁZ Kft., Érd (HU)
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 37 Klíma és légtechnikai berendezések szerelése, javítása, kar-
bantartása.

(210) M 06 00893 (220) 2006.03.16.
(731) MASPED Annagora Beruházó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Balatonfüred (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

(546)

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

M1245

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/11

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 06 00895 (220) 2006.03.16.
(731) MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, szénsavas és szénsavmentes italok,
limonádék, izotóniás italok, tabletták italok készítéséhez, porok
italok készítéséhez, kivonatok italok készítéséhez, gyümölcsle-
vek, gyümölcsitalok, gyümölcsszörpök, nektárok, vitaminokkal
dúsított gyümölcslevek, vitaminos italok, alkoholmentes aperiti-
fek, alkoholmentes koktélok, vitaminos tabletták italok készítésé-
hez, vitaminos porok italok készítéséhez, alkoholmentes gyü-
mölcskivonatok, instant italok, többféle gyümölcsbõl készült ivó-
levek, sörbetek, sûrû gyümölcslevek, sárgarépa alapú italok, ivó-
levek gyümölcsdarabokkal, italok gyümölcsdarabokkal, italok
gyümölcshússal, ivólevek gyümölcshússal, gyümölcsös ízesítésû
italok, rosttal dúsított gyümölcslevek.

(210) M 06 00897 (220) 2006.03.16.
(731) Razei Bar Industries (1996) Ltd., Jerusalem (IL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SAMBUCOL
(511) 5 Természetes gyümölcskivonatok orvosi használatra.

32 Gyümölcskivonatok, szirupok és gyümölcslevek.

(210) M 06 00961 (220) 2006.03.22.
(731) Royal Cleaning Ruhatisztító Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rostás Imre ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás, szerelés; fehérnemû mosása, fehérnemû
vasalása, fehérnemû-tisztítása, fertõtlenítés, mosodák, pelenka-
mosás, ruhagõzölés, vasalás, ruhajavítás, ruhanemûk tisztítása,
ruhák felújítása, ruhák kitömése, stoppolás(ruhajavítás), szörmék
karbantartása tisztítása és javítása, tisztítógépek kölcsönzése,
vegytisztítás.
40 Anyagmegmunkálás; festési szolgáltatások, kalanderezés,
mángorlás (textilanyagoknál), kelmefestés, ruhaanyagok gyûrés-
állóvá tétele, ruhaanyagok tûzállóvá tétele, ruhavarrás, ruhák át-

alakítása, ruhák elõzsugorítása, beavatása, steppelés, tûzés, sza-
bás, szabászati szolgáltatások, szõrme fényesítése, szõrme moly
elleni kezelése, szõrme présfényezése, szõrmebundák egyedi fa-
zonigazítása, szõrmefestés, szûcsmunkák, textilanyagok fehéríté-
se, textilanyagok kezelése, textilanyagok kikészítése, appretúrá-
ja, textilanyagok molymentesítése, textilfestés, textil impregnálá-
sa, vízhatlanná tétele.

(210) M 06 00963 (220) 2006.03.22.
(731) Ivo, Toman, Praha 4 (CZ)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TAXUS Learning Forradalmi Angol és Német
nyelv

(511) 9 Nyelvoktatással kapcsolatos szoftver, telekommunikációs
rendszerek számítástechnikához, számítástechnika, audiovizuális
technológia, elektronikus eszközök nyelvi tantermekhez és más
hasonló tantermekhez, üres és mûsoros hanghordozók és audiovi-
zuális adathordozók - CD-k, MC-k, DVD-k, videoszalagok, mini-
lemezek, videoklipek.

16 Könyvek, brosúrák, szövegkönyvek, oktatási szövegek,
nyomtatott oktatási segédeszközök, csomagolóanyagok, zenei
nyomtatványok, zenei kéziratok, atlaszok, térképek, hírlapok,
magazinok, hirdetési katalógusok, fényképek, poszterek, festmé-
nyek, levelezõlapok, névjegykártyák, naptárak, naplók, forma-
nyomtatványok, telefonkönyvek, egyéb nyomtatott idõszaki és
nem idõszaki kiadványok és nyomtatott anyagok.

41 Szakmai képzés és oktatás, elõadások, szociális, sport-, szó-
rakoztató, verseny- és oktatási események és show-k szervezése
és közvetítése, könyvekkel, szövegkönyvekkel, oktatási szöve-
gekkel, oktatási segédeszközökkel, zenemûvekkel és magazinok-
kal kapcsolatos kiadói és szerkesztõi tevékenység.

(210) M 06 00964 (220) 2006.03.22.
(731) Fétis Iparos Centrum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fehér Zsolt, Dr. Fehér Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 06 00965 (220) 2006.03.22.
(731) Feng Gang, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00970 (220) 2006.03.22.
(731) BLOGTER Információszolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Markovitsné Miskolczy Emese, Budapest

(546)

(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.
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(210) M 06 00971 (220) 2006.03.22.
(731) SHENG LONG Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 14 Bizsu, ékszerek, fülbevalók.
25 Ruházati cikkek, cipõk, nõi fehérnemû, férfi fehérnemû,
fûrdõruhák.

(210) M 06 00972 (220) 2006.03.22.
(731) SZIDIROPULOSZ és TÁRSA Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.,

Budaörs (HU)
(740) dr. Heizer István ügyvéd, Biatorbágy

(546)

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

(210) M 06 00795 (220) 2006.03.08.
(731) Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Préda Katalin ügyvéd, Marosi, Préda és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 01091 (220) 2006.03.29.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég),

Atlanta, Georgia (US)
(300) 78/724,405 2005.09.30. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, nevezetesen üdítõitalok; szörpök és
koncentrátumok italok, nevezetesen üdítõitalok készítéséhez.

(210) M 06 00865 (220) 2006.03.14.
(731) Takács Gyula, Budapest (HU)

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

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

(210) M 06 00799 (220) 2006.03.08.
(731) Puskás Tivadar Közalapítvány, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 41 Akadémiák (oktatás); gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-
mûhelyek szervezése és lebonyolítása; konferenciák és kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése
és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási
vizsgáztatás; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; esz-
mecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szeminári-
umok rendezése és vezetése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szórakozta-
tás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ elõ-
adások bemutatása; színházi produnkciók; zenekarok szolgáltatá-
sa; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; helyfoglalás
show-mûsorokra; múzeumi szolgáltatások; kollégiumok, interná-
tusok; digitális képfelvételezés; fényképészet; könyvkiadás; nem
reklámcélú szövegek kiadása; elektronikus könyvek és folyóira-
tok online kiadása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; on-
line elérhetõ elektronikus publikációk; szórakoz(tat)ási tárgyú in-
formációk; online játékok szolgáltatása; elõadások díszleteinek
kölcsönzése; színházi díszletek kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése; videoszalagok kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése;
könyvtári kölcsönzés; mozgókönyvtári szolgáltatások; felirato-
zás; mikrofilmezés; fotóriportok készítése; filmezés videoszalag-
ra; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; filmgyártás; filmstú-
diók; hangstúdiók; rádió- és televízióprogramok készítése; rádi-
ós- és televíziós szórakoztatás; zene összeállítása; riporteri szol-
gáltatások; filmszínházak üzemeltetése; fogadások tervezése;
fordítói szolgáltatások.
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(210) M 06 01073 (220) 2006.03.29.
(731) BIOMED Bt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súrolószerek, csiszolószerek; szappanok; il-
latszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek; masszázskrémek, test-
ápolók, kéz-láb- és körömápoló készítmények, tusfürdõk, habfür-
dõk, arc- és testpakolások és maszkok, arc- és szemkörnyék, vala-
mint testápoló krémek, ajakápoló készítmények; hajmosó és haj-
ápoló termékek; fogkrémek.

(210) M 06 01074 (220) 2006.03.29.
(731) BIOMED Bt., Kecskemét (HU)

(541) FIT SHAPE
(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 06 01075 (220) 2006.03.29.
(731) Bird Computer Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Számítógépek; számítógépperifériák.

(210) M 06 01076 (220) 2006.03.29.
(731) Solti András, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.
43 Hordozható épületek bérlete.

(210) M 06 01077 (220) 2006.03.29.
(731) Solti András, Budapest (HU)

(541) toitoilet
(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(210) M 06 01078 (220) 2006.03.29.
(731) Solti András, Budapest (HU)

(541) TOIVIP
(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(210) M 06 01079 (220) 2006.03.29.
(731) Solti András, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(210) M 06 01080 (220) 2006.03.29.
(731) Solti András, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(210) M 06 01081 (220) 2006.03.29.
(731) Solti András, Budapest (HU)

(541) toi.hu
(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(210) M 06 01083 (220) 2006.03.29.
(731) Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

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

(210) M 06 01084 (220) 2006.03.29.
(731) Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

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

(210) M 06 01085 (220) 2006.03.29.
(731) Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

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

(210) M 06 01086 (220) 2006.04.27.
(731) VITAFRUCT Gyümölcsfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyõrasszonyfa (HU)
(740) dr. Havasi Dezsõ, Havasi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 30 Gyümölcsvelõ; gyümölcsnektár; vákumszárított gyümöl-
csök; gyümölcsporok.
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(210) M 06 01087 (220) 2006.03.29.
(731) MOGYI Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászati sütemények, fagylaltok; méz, kukorica (darált), ku-
korica (pattogatott), kukorica (sült), melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 06 01093 (220) 2006.03.29.
(731) Liu Jian, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat.

(210) M 06 02792 (220) 2006.08.17.
(731) Szabó József, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) VINOSENCE
(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 irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

(210) M 06 02803 (220) 2005.06.27.
(731) Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével).

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

(210) M 06 02815 (220) 2006.08.21.
(731) Antalovics János, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 06 02358 (220) 2006.07.11.
(731) Rumán Sándor, Solymár (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, 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.

(210) M 06 02647 (220) 2006.08.01.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

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

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

(210) M 06 02648 (220) 2006.08.01.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

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

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

(210) M 06 02649 (220) 2006.08.01.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

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

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

(210) M 06 02650 (220) 2006.08.01.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

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

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

(210) M 06 02651 (220) 2006.08.01.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

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

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

(210) M 06 02652 (220) 2006.08.01.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

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

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

(210) M 06 02653 (220) 2006.08.01.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

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

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

(210) M 06 02654 (220) 2006.08.01.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

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

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

(210) M 06 02655 (220) 2006.08.01.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

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

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

(210) M 06 03015 (220) 2006.09.08.
(731) Képesné dr. Vass Ilona, Budapest (HU);

Horváth Zoltán, Budajenõ (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Dr. VIVUS
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-

mosó szerek, fogkrémek.

(210) M 06 02975 (220) 2006.09.06.
(731) Gerencsér Csaba, Kistarcsa (HU)

(546)

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

(210) M 06 02947 (220) 2006.09.04.
(731) Erste Bank Befektetési Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Farkas Yvette jogtanácsos, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek, különösen: befektetési szolgáltatás és kiegészítõ befektetési
szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás és kiegészítõ pénzügyi szol-
gáltatás, befektetési alapok, befektetési alapkezelés, beleértve
mindezen szolgáltatások interneten, egyéb elektronikus rendsze-
reken keresztül történõ nyújtása is.

(210) M 06 02969 (220) 2006.09.05.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) POLI-FARBE BORÓKA
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; színezékek, színezõanyagok; hígítók; bevonó-
anyagok, maróanyagok; zománcok.

(210) M 06 02970 (220) 2006.09.05.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) POLI-FARBE GLOBE
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(210) M 06 02971 (220) 2006.09.05.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok.

(210) M 06 02972 (220) 2006.09.05.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari vegyi termékek.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták.
4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 06 02973 (220) 2006.09.05.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok.

(210) M 05 03296 (220) 2005.10.13.
(731) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03893 (220) 2005.12.07.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Pacalpörköltkonzerv.

(210) M 05 04006 (220) 2005.12.19.
(731) ELMÓR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth B. Balázs ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek;
aszalt kókuszdió, datolya, dió (feldolgozott), mogyoró (feldolgo-
zott), növényi magvak feldolgozott állapotban, napraforgó és tök-
mag feldolgozott állapotban, gyümölcslé; szárított gyümölcsök,
gyümölcsszeletkék, kandírozott gyümölcsök, darált mandula,
pörkölt mogyoró, sózott mogyoró, napraforgó és tökmag, vala-
mint egyéb növényi magvak sózott, pörkölt állapotban.

31 Amerikai mogyoró, déligyümölcsök, dió, gesztenye, kó-
kuszdió, magvak, mandula, mogyoró, napraforgómag, tökmag,
mogyoró feldolgozott állapotban, napraforgó, valamint egyéb nö-
vényi magvak nyersen, rágcsálnivaló feldolgozott és nyers élel-
miszerek.

(210) M 05 04143 (220) 2005.12.23.
(731) WAT-AIR Kft., Pomáz (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(546)

(511) 11 Fûtõ-, vízszolgáltató berendezések.

(210) M 06 00066 (220) 2006.01.06.
(731) Interactive Net Design Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Stipta Viktor, Stipta Ügyvédi Iroda, Miskolc

(541) IND GROUP
(511) 42 Számítógépprogramok kidolgozása.
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(210) M 06 00078 (220) 2006.01.09.
(731) Kondi Elektronikai Bt., Budapest (HU)

(541) MICROSTIM
(511) 10 Orvosi készülék; fizikoterápiás készülék.

(210) M 06 00195 (220) 2006.01.20.
(731) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó

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

(546)

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

(210) M 06 00496 (220) 2006.02.13.
(731) Budapesti Fesztiválközpont Kht., Budapest (HU)

(541) BTF
(511) 16 Prospektusok, leporellók, szórólapok, könyvek, névjegyek,

plakátok.
24 Zászlók.
35 Reklámozás; tv, rádió, írott sajtó.
41 Hangversenyek, operai elõadások, színházi elõadások, szer-
zõi estek, kiállítások rendezése és szervezése.
42 Vendéglátás; gasztronómiai rendezvények, szállodai szol-
gáltatások.

(210) M 06 00732 (220) 2006.03.02.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; anyagok fo-
gak tömésére, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek.

(210) M 06 01082 (220) 2006.03.29.
(731) Solti András, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.
43 Hordozható épületek bérlete.

A rovat 313 db közlést tartalmaz.
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(111) 180.242 (151) 2006.09.04.
(210) M 02 04260 (220) 2002.09.18.
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Genval (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SENSIGARD
(511) 3 Szájvízkészítmények.

5 Gyógykészítmények és hatóanyagok az orális diszkomfort
enyhítésére.
21 Fogkefék.

(111) 184.540 (151) 2006.05.15.
(210) M 03 01454 (220) 2003.04.04.
(732) GiroMedia Reklám és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 184.867 (151) 2006.06.14.
(210) M 04 02002 (220) 2004.04.30.
(732) P5 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Oláh István, Georgi-Földvári-Radnay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Épületautomatizálási berendezések.

(111) 185.258 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 04792 (220) 2003.11.13.
(732) Pennzoil-Quaker State Company (Delaware államban

bejegyzett cég), Houston, Texas (US)
(300) 78/294,268 2003.08.29. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AUTO EXPRESSIONS
(511) 5 Légfrissítõk.

27 Szõnyegek jármûvekbe.

(111) 185.263 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 01794 (220) 2004.04.20.
(732) COSTES Vendéglátóipari, Kereskedelmi Gazdasági

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zelles Zoltán ügyvéd, Dr. Zelles Zoltán Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

42 Vendéglátás.

(111) 185.906 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 04135 (220) 2004.10.11.
(732) Staples, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Framingham, Massachusetts (US)
(300) 78/401,173 2004.04.13. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Digitális kamerák, szkennerek, számológépek és számító-
gépek.
16 Írópapír, faxpapír, lézerpapír, bankpostapapír, számítógép-
papír, másolópapír, borítékok, aktaborítók, függõ irattartók, fûzõ-
gépkapcsok, lapfûzõk, címkék, szállítócédulák, számítógépes le-
porellók, irodagépszalagok, írógépszalagok, ragasztószalagok,
karton, porfestékkazetták és tintapatronok számítógépes nyomta-
tókhoz és faxgépekhez.

(111) 185.907 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 02626 (220) 2004.06.08.
(732) Erzsébet-Pince Szõlõtermesztési és Borászati Bt., Tokaj (HU)

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 185.908 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 03047 (220) 2004.07.12.
(732) Etyeki Kúria Kft., Etyek, Öreghegy (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), különösen
borok.
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(111) 185.909 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 03217 (220) 2004.07.22.
(732) Fotógyár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor 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.

(111) 185.910 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 04411 (220) 2004.11.03.
(732) Axel Springer - Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

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; 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.

(111) 185.911 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 04126 (220) 2004.10.11.
(732) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; eszközök.

(111) 185.912 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 04125 (220) 2004.10.11.
(732) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; eszközök.

(111) 185.913 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 02461 (220) 2004.05.26.
(732) Soltész Rezsõ, Budapest (HU)
(740) dr. Harangi István 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.

(111) 185.914 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 03760 (220) 2004.09.07.
(732) BIOGAL-TEVA Pharma Rt., Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(541) MIZAPIN
(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) 185.915 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04433 (220) 2004.11.03.
(732) ASTI Budapest Vendéglátóipari és Szolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Völgyesi András ügyvéd, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 185.920 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01696 (220) 2005.05.13.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

(541) DOXYPROTECT
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(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, gyógyszerve-
gyészeti készítmények emberi és állatgyógyászati használatra,
vegyi termékek a gyógyászat és higiénia céljaira.

(111) 185.921 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01839 (220) 2005.05.26.
(732) Johnson & Johnson (New Jersey államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) JOHNSON’S SOFTWASH
(511) 3 Piperekészítmények a bõr és a haj ápolására és tisztítására.

5 Helyi gyógyhatású készítmények a bõr és a haj kezelésére.

(111) 185.922 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01844 (220) 2005.05.26.
(732) Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet, Rajka (HU)
(740) Kovács Gábor, Lébény

(554)

(511) 36 Banki tevékenységek.

(111) 185.923 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01571 (220) 2005.05.03.
(732) CHRONOS INTERNATIONAL Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Fónagy Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.924 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01573 (220) 2005.05.03.
(732) EMFESZ Elsõ Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porelszívó, nedvesítõ
és lekötõvegyületek; fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket);
világítóanyagok.

(111) 185.925 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 03520 (220) 2004.08.18.
(732) Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OLYMPOS
(511) 32 Alkoholmentes italok, nevezetesen ásványvizek, italkészí-

téshez szükséges eszenciák, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok,
italkészítéshez szükséges készítmények, szirupok, zöldséglevek.

(111) 185.926 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04479 (220) 2004.11.08.
(732) Victor András, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Oktatási anyagok és eszközök (a készülékek kivételével),
különösen természettudományi és környezetvédelmi vizsgálatok-
hoz.

(111) 185.927 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01319 (220) 2005.04.11.
(732) budmil Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Ákos, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda, 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.
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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.928 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01320 (220) 2005.04.11.
(732) MÉDIA 1 HUNGARY Tömegkommunikációs

Reklámszervezõ Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Palásti Péter ügyvéd, Miskolc

(546)

(511) 16 Folyóiratok, magazinok, revük (idõszaki lapok).
35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, ke-
reskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy rek-
lámcélú kiállítások szervezése, közvélemény-kutatás, online hir-
detõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok,
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piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba
hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklám-
anyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban,
reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek,
hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás üzletvezetés-
hez, szabadtéri hirdetés, szövegfeldolgozás, üzleti információk,
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41 Rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakozta-
tás.

(111) 185.929 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01834 (220) 2005.05.26.
(732) ASIA CENTER Ingatlanforgalmazó, Bérbeadó, Hasznosító

és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(740) Kócsó Tünde, Kócsó és Társa 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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 185.931 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00295 (220) 2005.01.21.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).

(111) 185.932 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01570 (220) 2005.05.03.
(732) Li Li, Budapest (HU)

(541) CLAUDEL
(511) 35 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem.

(111) 185.937 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01327 (220) 2005.04.11.
(732) Magentha Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Bõsze László, Dr. Bõsze László Ügyvédi Iroda, Veszprém

(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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.938 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01324 (220) 2005.04.11.
(732) PÁPAI HÚS Rt., Pápa (HU)

(541) AZ ÍZ ÖSSZEHOZ!
(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,

kolbászok, szalámifélék

(111) 185.939 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 02373 (220) 2004.05.19.
(732) Nemzeti Sportszövetség, Budapest (HU);

Boldog Zsolt, Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Rózsaligeti László, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek; különösen kártyák, képek, levelezõlapok.

(111) 185.940 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04669 (220) 2004.11.19.
(732) Soós Sándor, Vácduka (HU)
(740) dr. Házy Dorottya, Dr. Házy Dorottya Ügyvédi Iroda, Vác

(541) GKH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
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(111) 185.941 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01841 (220) 2005.05.26.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FIESTA
(511) 32 Ásványvizek és szódavizek, valamint egyéb alkoholmentes

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, valamint szörpök és
egyéb italkészítéshez szükséges készítmények.

(111) 185.942 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01824 (220) 2005.05.26.
(732) Makrai Mónika, Eger (HU)

(541) FLAVAN NATURLIFE
(511) 5 Gyógyitalok, tápanyagadalékok, gyógyászati célokra, nö-

vényi élelmiszer-kiegészítõk, erõsítõszerek, biológiai készítmé-
nyek humángyógyászati célra, pasztillák, gyógyszerészeti hasz-
nálatra, pirulák gyógyszerészeti használatra, gyógycukor, cukrá-
szati gyógytermékek.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcs-
kivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárak, gyümölcslevek, al-
koholmentes italok, izoláns italok, készítmények italok elkészíté-
séhez, pasztillák szénsavas italokhoz, termékek ásványvizek elõ-
állításához, termékek szénsavas vizek elõállításához, ásványvi-
zek.

(111) 185.943 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04612 (220) 2004.11.16.
(732) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) Intermill
(511) 30 Rizs; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-

mények és cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok.

(111) 185.944 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01439 (220) 2005.04.21.
(732) VITAMINKOSÁR Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra.

(111) 185.945 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01831 (220) 2005.05.26.
(732) Wang Tekai, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.946 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00233 (220) 2005.01.18.
(732) Kobela és Társa Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Vincze Gyula ügyvéd, Szolnok

(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) 185.947 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00581 (220) 2005.02.11.
(732) SCHAFF Élelmiszer-elõállító és Kereskedelmi Betéti

Társaság, Vecsés (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.948 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00582 (220) 2005.02.11.
(732) Kádár Farm Mezõgazdasági Termelõ és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Monori Gábor, Monori Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 29 Szárított gyümölcsszeletkék (gyümölcschips) és aszalt gyü-
mölcs.

(111) 185.949 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00583 (220) 2005.02.11.
(732) GeoSolar Europe Nap- és Földenergiahasznosító Kft.,

Budapest (HU)
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(740) dr. Szabó Éva, Budapesti 128. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 185.950 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01691 (220) 2005.05.13.
(732) Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Budapest (HU)

(541) MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT
(511) 36 Biztosítás; értékpapírügyletek; pénzmûveletek.

(111) 185.951 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01569 (220) 2005.05.03.
(732) Li Li, Budapest (HU)

(541) LILIANNE
(511) 35 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem.

(111) 185.952 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01838 (220) 2005.05.26.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Háztartási, házvezetési, takarítási szolgáltatások; vegytisz-
títási szolgáltatások; mosodai szolgáltatások.
41 Felszerelések, berendezések és helyiségek biztosítása kon-
ferenciákhoz.
43 Szállodai szolgáltatások, szállodai elhelyezési szolgáltatá-
sok; szállodai helyfoglalással kapcsolatos szolgáltatások; helyisé-
gek és szobák bérbeadása; bankettszervezési szolgáltatások; bár,
kávéház és éttermi szolgáltatások; koktélhelyiség és kávézószol-
gáltatások; ételkészítési szolgáltatások.

(111) 185.953 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01166 (220) 2005.03.29.
(732) ADRIA, dionicko drustvo za ulov, preradu i promet ribom,

te usluge putnicke agencije, Zadar (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Halak, feldolgozott és tartósíott halak és haltermékek.
31 Élõ halak.

(111) 185.954 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01165 (220) 2005.03.29.
(732) ADRIA, dionicko drustvo za ulov, preradu i promet ribom,

te usluge putnicke agencije, Zadar (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Halak, feldolgozott és tartósított halak és haltermékek.
31 Élõ halak.

(111) 185.955 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01830 (220) 2005.05.26.
(732) Xu Zuo Ying, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.956 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01349 (220) 2005.04.01.
(732) Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Budapest (HU)

(541) MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 185.957 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01333 (220) 2005.04.11.
(732) Pekny - Unimex Holding a.s., Praha 5 (CZ)
(740) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PEKNY
(511) 29 Tartósított konyhakerti növények, húsleves-koncentrátu-

mok, tartósított zöldségek, gyümölcshéj, savanyúságok, szárított
zöldségek, kandírozott gyümölcsök, fõtt gyümölcsök, alkoholban
tartósított gyümölcsök, leveskészítmények.
30 Aromás készítmények élelmezéshez, fûszerek, ízesítõk, íze-
sítõszerek, só élelmiszerek tartósítására, húspuhító készítmények
háztartási használatra, zöldségkeverékek (ízesítõszerek), kivona-
tok élelmiszerek ízének javítására.

(111) 185.958 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04350 (220) 2004.10.26.
(732) Kövécs András, Budapest (HU)
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(740) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9 Automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez.
38 Távközlés.

(111) 185.959 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 03930 (220) 2004.09.22.
(732) LOWE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.
38 Távközlés.

(111) 185.960 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01707 (220) 2005.05.13.
(732) Németh István, Gyöngyfa (HU)
(740) dr. Rihmer István ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 29 Sajt (tejtermék).

(111) 185.961 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01558 (220) 2005.05.03.
(732) LINGE (HUNGARY) Nemzetközi Kreskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.962 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01829 (220) 2005.05.26.
(732) Kulcs Média Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.

(111) 186.011 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 02832 (220) 2004.06.24.
(732) Hungaromill Gabonaforgalmi és Malomipari

Részvénytársaság, Komárom (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) VITAMILL
(511) 30 Malomipari termékek, gabonakészítmények, búzaliszt, bú-

zadara, gríz, hántolt és porrá tört árpa, árpaliszt, kukoricaliszt, ku-
koricapehely, darált kukorica, rizs, hántolt/tisztított rozs, rozs-
liszt, rozsdara, hántolt/tisztított zab, zabdara, zabliszt, zabpehely,
zab alapú ételek, babliszt, burgonyaliszt étkezésre, lisztek, liszt-
tartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez,
fõzéséhez, süteményporok, magvakat és adalékanyagokat is tar-
talmazó lisztkeverékek, müzlik, dara emberi táplálkozásra, kemé-
nyítõtartalmú termékek étkezéshez.

(111) 186.012 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 03190 (220) 2004.07.21.
(732) S.C. Rienni Drinks S.A., Oradea (Nagyvárad) (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ,

S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sör.
35 Kereskedelmi ügyletek.
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(111) 186.013 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04195 (220) 2004.10.14.
(732) Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)

(541) DonauBrau Duna Sör
(511) 32 Sör.

(111) 186.014 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04196 (220) 2004.10.14.
(732) Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)

(546)

(511) 32 Sör.

(111) 186.015 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04370 (220) 2004.10.27.
(732) S.Nagy Attila, Baja (HU)

(546)

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

(111) 186.016 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04490 (220) 2004.11.10.
(732) Kunság-Szesz Rt., Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes ital.

(111) 186.017 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04508 (220) 2004.11.10.
(732) Erfurt & Sohn KG, Wuppertal (Beyenburg) (DE)
(300) 004035069 2004.09.21. EM
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EUGRANA
(511) 27 Tapéták, különösen fûrészporos tapéták.

(111) 186.018 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04698 (220) 2004.11.23.
(732) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea ügyvéd, Budapest

(541) GTS
(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés bizto-

sítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas
hálózatok útján; modemek kölcsönzése; mûholdas átvitel; számí-
tógépes 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) 186.019 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04700 (220) 2004.11.23.
(732) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea ügyvéd, Budapest

(541) Global Telesystems Group
(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés bizto-

sítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas
hálózatok útján; modemek kölcsönzése; mûholdas átvitel; számí-
tógépes 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) 186.020 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04846 (220) 2004.12.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LA CESTERA
(511) 30 Péksütemények és cukrászsütemények.

(111) 186.021 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04857 (220) 2004.12.06.
(732) Birinyi György, Budakalász (HU)

(541) A JÓ BOR OLYAN MINT AZ IGAZ BARÁT.
MINDKETTÕT NAGY BECSBEN TARTJA AZ
EMBER

(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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 186.022 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04865 (220) 2004.12.06.
(732) Vertigo Publishing Kft., Budapest (HU)
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(546)

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

(111) 186.023 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 05024 (220) 2004.12.17.
(732) Bácska Sütõ- és Édesipari Kft., Baja (HU)

(554)

(511) 30 Sütemények, linzerek, keksz- és ostyafélék; cukor, csokolá-
dé.

(111) 186.024 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00646 (220) 2005.02.18.
(732) TELETÁL Plusz Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátó-ipari szol-
gáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

(111) 186.025 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00647 (220) 2005.02.18.
(732) Pannon Food Catering Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátó-ipari szol-
gáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

(111) 186.045 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01012 (220) 2005.03.18.
(732) Jaubertné Rapi Szilvia, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.046 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00651 (220) 2005.02.18.
(732) dr. Salamon Attila, Mosonmagyaróvár (HU);

dr. Pintér Márta, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RHINODENT
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 186.047 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00655 (220) 2005.02.18.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(111) 186.048 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00656 (220) 2005.02.18.
(732) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) MTG
(511) 5 Gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 186.049 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00657 (220) 2005.02.18.
(732) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) DIAREX
(511) 1 Mezõgazdasági vegyi termékek.
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(111) 186.050 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00658 (220) 2005.02.18.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) BEPLITUDE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra.

(111) 186.051 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00659 (220) 2005.02.18.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) IXEMPRYA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra.

(111) 186.052 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00660 (220) 2005.02.18.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) IXEMPRA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra.

(111) 186.053 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00845 (220) 2005.03.03.
(732) Ditrói Mária, Gyõr (HU)

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

tevékenységek.

(111) 186.054 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00846 (220) 2005.03.03.
(732) Ditrói Mária, Gyõr (HU)

(546)

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

(111) 186.055 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00847 (220) 2005.03.03.
(732) BLESSING 2004 Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, így ismertetõfüzetek és különféle
útmutatók; tanítási és oktatási anyagok; idõszaki kiadványok; ter-

jesztett útmutató és tájékoztató, reklámkiadványok; nyomtatott
információs és regionális kiadványok; szórakoztatóprogramokra
vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; hírlevelek; újságok; fo-
lyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb nyomtatott anyagok.

(111) 186.056 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00848 (220) 2005.03.25.
(732) FIMSZOLG Gyorsszolgálat Kft., Budapest (HU)

(541) FIMSZOLG KFT
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 186.057 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00849 (220) 2005.03.03.
(732) Szegedi SZEFO Rt., Szeged (HU)

(541) CHANCE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; felsõruházat, síkkötött

felsõruházat, nõi ruha (pulóver, kardigán, mellény, poncho), kör-
kötött alapanyagú felsõruházat (pizsama, köntös, fürdõköpeny,
ingruha, sál, ingblúz, nõi póló, férfipóló).

(111) 186.058 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00852 (220) 2005.03.03.
(732) FISCH Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Tatabánya (HU)
(740) dr. Becker Tibor, Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya

(546)

(511) 28 Halhorgok, hálók (sportcikkek), horgászfelszerelések, ka-
pásérzékelõk (horgászfelszerelés), kapásjelzõk (horgászfelszere-
lés), mesterséges csalik horgászathoz.
30 Gabonakészítmények, darált kukorica, sült kukorica, kuko-
ricaliszt, kukoricapehely.

(111) 186.059 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00853 (220) 2005.03.03.
(732) Buttinger János, Pécs (HU)

(546)

(511) 41 Búvároktatás, búvár szabadidõs tevékenység szervezése.
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(111) 186.060 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00854 (220) 2005.03.03.
(732) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 76/610,160 2004.09.03. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus kézi egységek és felszerelések adatok vezeték
nélküli vételére és/vagy továbbítására és olyanok is, amelyek
hangátvitelre is képesek; szoftverüzenetek, globális számítógépes
hálózati e-mail és/vagy adatok továbbítására és/vagy vételére egy
vagy több elektronikus kézi egység és személyi számítógépen
vagy szerveren, vagy azzal társított adattároló között; szoftver-
adatok szinkronizálására kihelyezett állomás vagy egység és fix,
vagy kihelyezett állomás vagy egység között, illetve adatok, bele-
értve cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú vezeték nélküli
összekapcsolhatóságát lehetõvé tevõ és biztosító szoftver.
38 E-mail szolgáltatás; vezeték nélküli adatközlõ szolgáltatá-
sok, különösen üzenetek küldését és/vagy vételét felhasználók
számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül lehetõvé tévõ
szolgáltatások; egyirányú és kétirányú hívásértesítõ szolgáltatá-
sok; hangközlést továbbító és fogadó szolgáltatások.
41 Konzultációs és okatatási szolgáltatások információadás
formájában harmadik személyek számára, segítségül adatok, be-
leértve cégadatok, és/vagy hangközlések egyirányú vagy kétirá-
nyú összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és integrálásához.

(111) 186.061 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00855 (220) 2005.03.03.
(732) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 76/610,159 2004.09.03. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus kézi egységek és felszerelések adatok vezeték
nélküli vételére és/vagy továbbítására és olyanok is, amelyek
hangátvitelre is képesek; szoftverüzenetek, globális számítógépes
hálózati e-mail és/vagy adatok továbbítására és/vagy vételére egy
vagy több elektronikus kézi egység és személyi számítógépen
vagy szerveren, vagy azzal társított adattároló között; szoftver-
adatok szinkronizálására kihelyezett állomás vagy egység és fix,
vagy kihelyezett állomás vagy egység között, illetve adatok, bele-
értve cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú vezeték nélküli
összekapcsolhatóságát lehetõvé tevõ és biztosító szoftver.
38 E-mail szolgáltatás; vezeték nélküli adatközlõ szolgáltatá-
sok, különösen üzenetek küldését és/vagy vételét felhasználók
számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül lehetõvé tévõ
szolgáltatások; egyirányú és kétirányú hívásértesítõ szolgáltatá-
sok; hangközlési továbbító és fogadó szolgáltatások.
41 Konzultációs és okatatási szolgáltatások információadás
formájában harmadik személyek számára, segítségül adatok, be-
leértve cégadatok és/vagy hangközlések egyirányú, vagy kétirá-
nyú összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és integrálásához.

(111) 186.062 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00856 (220) 2005.03.03.
(732) Kuti János, Tamási (HU); Nádas Mihály, Szolnok (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Fûszeres mártások, fûszerek, pácok.

(111) 186.063 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00857 (220) 2005.03.03.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/513,556 2004.11.09. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, nevezetesen brosúrák, hepatitis
B-vel kapcsolatos cégjelzések, feliratok és cégkártyák.
41 Oktatás; hepatitis B-vel kapcsolatos képzés.

(111) 186.064 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00992 (220) 2005.03.17.
(732) CHASE Corporation Ingatlanhasznosítási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bita Judit, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(111) 186.065 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00993 (220) 2005.03.17.
(732) CHASE Corporation Ingatlanhasznosítási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bita Judit, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PLUTOS Diák-takarékkártya
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 186.066 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00994 (220) 2005.03.17.
(732) CHASE Corporation Ingatlanhasznosítási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bita Judit, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PLUTOS Iskola-takarékkártya
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 186.067 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00997 (220) 2005.03.17.
(732) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest
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(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) 186.068 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00998 (220) 2005.03.17.
(732) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

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

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

(111) 186.069 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00999 (220) 2005.03.17.
(732) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
mosó és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súro-
ló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmeti-
kai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(111) 186.070 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01001 (220) 2005.03.17.
(732) Carlsberg Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Kende Tamás, Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 186.071 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01004 (220) 2005.03.17.
(732) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., Provo, Utah (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JUNGAMALS
(511) 5 Diétás étrend-kiegészítõk gyermekek részére.

(111) 186.072 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01006 (220) 2005.04.08.
(732) Balatoni Hajózási Rt., Siófok (HU)
(740) dr. Petõ Andrea, Dr. Petõ Andrea Ügyvédi Iroda, Siófok

(546)

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

(111) 186.073 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01007 (220) 2005.03.17.
(732) Polgármesteri Hivatal, Tiszafüred (HU)

(541) TISZAFÜRED A TISZA-TÓ FÕVÁROSA
(511) 35 Reklámozás.

(111) 186.074 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01016 (220) 2005.03.18.
(732) Both Ildikó, Budapest (HU)
(740) dr. Hrabéczy Miklós ügyvéd, Monor

(546)
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek,digitális képfelvételezés, egészség(védõ) klubok
(kondicionálás), elektronikus desktop kiadói tevékenység, elekt-
ronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, elõadómûvészek
szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás, film-
stúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik
kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás), rádió- és tele-
vízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgál-
tatások, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió
szolgáltatásai), televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás, video-
szalagok vágása, video (szalagra) filmezés, világítóberendezések
kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítá-
sa.

(111) 186.075 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01017 (220) 2005.03.18.
(732) DERMAX Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Magyar János, Dr. Magyar János Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 44 Kozmetika, szépségápolás.

(111) 186.076 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01020 (220) 2005.03.18.
(732) Deák Lajos, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.077 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01024 (220) 2005.03.18.
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(111) 186.078 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01025 (220) 2005.03.18.
(732) Mónosné Siliga Éva, Siófok (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

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.

(111) 186.079 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01026 (220) 2005.03.18.
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) LAVESTRA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 186.080 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01169 (220) 2005.03.30.
(732) FÉTIS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fehér Zsolt, Dr. Fehér Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.081 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01170 (220) 2005.03.30.
(732) FÉTIS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fehér Zsolt, Dr. Fehér Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.082 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01172 (220) 2005.03.30.
(732) E-COUPON Elektronikus Értékesítõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Novák Tamás, Novák és társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 186.083 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01174 (220) 2005.03.30.
(732) Árvay & Társa Borászati Kft., Rátka (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TOKAJI VULCANUS CUVÉE
(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 186.084 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01175 (220) 2005.03.30.
(732) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)
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(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) ALLEGRESS
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek és készítmények.

(111) 186.086 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01177 (220) 2005.03.31.
(732) ZSOLT-FA 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.

(111) 186.087 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01178 (220) 2005.03.31.
(732) Team Domino Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Keszthelyi Oszkár, Dr. Keszthelyi Oszkár Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FORMA 1 TÕZSDE
(511) 9 Interneten elérhetõ számítógépes játékszoftver.

(111) 186.088 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01180 (220) 2005.03.31.
(732) Jin Jian Zhong, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

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

(111) 186.089 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01183 (220) 2005.03.31.
(732) DUO-PATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Nagy Sándor, Dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

(541) DUO-PATENT SECURITY
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági jellegû szol-
gáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 186.090 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01191 (220) 2005.03.31.
(732) Cavern Italgyártó Részvénytársaság, Izsák (HU)

(541) KÓPÉ
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.

(111) 186.091 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01193 (220) 2005.03.31.
(732) LURA d.d., Zágráb (HR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Joghurtalapú termékek.

(111) 186.092 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00579 (220) 2005.02.11.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Partnex
(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.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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) 186.137 (151) 2006.09.04.
(210) M 03 05612 (220) 2003.12.23.
(732) M.C.I. Nemzetközi Gépkereskedelmi Központ Kft.,

Vértesszõlõs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Mezõgazdasági adapterek és alkatrészek.
9 Generátorok.
12 Hajók, hajóalkatrészek, hajóablakok, hajócsavarok, hajóké-
mények, hajótestek (tengeri hajókhoz); építõipari adapterek és al-
katrészek gyártása; mezõgazdasági pótkocsi.
35 Reklámozás; üzletkötés, kereskedelmi ügyletek intézése.
37 Mezõgazdasági célú pótkocsik javítása, gépek, berendezé-
sek javítása, generátorok javítása; hajóépítés.
42 Építõipari gépek és berendezések kölcsönzése, mezõgazda-
sági gépek és berendezések kölcsönzése.

(111) 186.138 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 01124 (220) 2004.03.11.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme a directoire et conseil de

surveillance), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PANNONIUS
(511) 29 Magyarországon gyártott tej, sajt, tejtermékek.

(111) 186.139 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 00075 (220) 2004.01.10.
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(732) Vodafone Group plc, Newbury, Berkshire (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VODAFONE WIRELESS OFFICE
(511) 9 Távközlõ, távbeszélõ- és hírközlõ készülékek és eszközök;

adatközlõ készülékek és eszközök; kódolt adatok, szövegek,
hangfelvételek, grafikus ábrák és videofelvételek, illetve ezen
formátumok kombinációjának feldolgozására, továbbítására, tá-
rolására, bevitelére és visszakeresésére szolgáló készülékek és
eszközök; modemek; kódolt kártyák; pontgyûjtõ kártyák; infor-
mációk, adatok, képek és hang tárolására szolgáló hordozók; gé-
pen olvasható hordozók; rádiótelefonok; mobiltelefonok és tele-
pített telefonok; számítógép-perifériák; számítógépek, beleértve
laptopok és notebookok; számítógépszoftverek; CD-ROM-ok.
37 Távközlõ, telefon- és hírközlõ készülékek és eszközök fel-
szerelése, javítása és karbantartása; a fent említett szolgáltatások-
hoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás, konzultáció és segítség-
nyújtás, beleértve a fent említett szolgáltatásokat online, számító-
gépes adatbázis felhasználásával, az interneten és egyéb elektro-
nikus hálózaton keresztül is.
38 Távközlés, mobil- és telepített távközlés; kommunikáció
mûholdon, rádió- és celluláris rendszerû telefonon, rádiótelefa-
xon, rádió személyhívón és rádiós hírközlõ rendszereken keresz-
tül; információközlés- és fogadás rádión keresztül; távközlõ esz-
közök, rádió, rádiótelefon és rádiótelefax készülékek bérbeadása,
haszonbérlete és kölcsönzése, adatközlés rádión, távközlõ eszkö-
zökön és mûholdon keresztül; telefonüzenet rögzítõ szolgáltatá-
sok; saját hívószám biztosításával kapcsolatos szolgáltatások;
cserekészülék biztosítása távközlõ készülékek meghibásodása,
elvesztése, ellopása esetén; internetes szolgáltatások, elsõsorban
az internethez való hozzáférés biztosítása; információk (beleértve
weboldalak), számítógépprogramok és egyéb adatok távközlése;
elektronikus levelezés; a vásárlók egyedi igénye szerinti kijelzõ
képernyõk biztosítása távközlõ készülékeken; telefonokkal és
távközlõ készülékek és eszközök azonosításával kapcsolatos tájé-
koztatás; telefonkönyvekkel kapcsolatos szolgáltatások; adatcse-
re-szolgáltatások; adattovábbítás távközlõ eszközökön keresztül;
üzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások, így üzenetküldés, üze-
netfogadás és üzenettovábbítás szöveg, hangfelvétel, grafikus
kép, videofelvétel, illetve ezek kombinációjának formájában;
egységes üzenettovábbító szolgáltatások; hangposta-szolgáltatá-
sok; adathálózati szolgáltatások; videokonferencia-szolgáltatá-
sok; videotelefon-szolgáltatások; távközlési kapcsolat biztosítása
az internethez és adatbázisokhoz; a fent említett szolgáltatásokra
vonatkozó tájékoztatás.

(111) 186.140 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 01669 (220) 2004.04.09.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) AMO
(511) 3 Szappanok; fehérítõkészítmények, mosószerek, tisztítóké-

szítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni szerek,
kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszázs-
hoz használt készítmények; dezodorok és izzadásgátló szerek; ké-
szítmények fejbõr és haj ápolására; samponok és kondicionáló-
szerek; hajfestékek; hajformázó készítmények; fogpaszták; száj-
vizek; száj- és fogápoló készítmények; gyógyhatású anyagot nem
tartalmazó toalettkészítmények; fürdõ- és zuhanyzókészítmé-
nyek; bõrápoló készítmények; bõrápoló olajok, krémek és olda-
tok; borotválkozókészítmények; borotválkozás elõtti és borotvál-
kozás utáni készítmények; szõrtelenítõkészítmények; napozósze-
rek és napsugár ellen védõ készítmények; kozmetikumok; smink
és sminkeltávolító készítmények; vazelinek; ajakápoló készítmé-
nyek; púderek; vatták, vattarudacskák; kozmetikai párnák, ken-
dõk vagy törlõk; elõnedvesített vagy impregnált tisztítólapkák,
kendõk vagy törlõk; szépségmaszkok, arcpakolások.

(111) 186.155 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00703 (220) 2005.02.22.
(732) Bátori Gábor, Budapest (HU)

(541) AMBU
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba, ágy- és asztalnemûk.

(111) 186.156 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00368 (220) 2005.01.25.
(732) Á & R Bt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek.

(111) 186.173 (151) 2006.09.04.
(210) M 06 00912 (220) 2006.03.20.
(732) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kuster Gertrúd, Budapest

(541) MKB Bank Rt.
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 186.174 (151) 2006.09.04.
(210) M 06 00747 (220) 2006.03.06.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; 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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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) 186.175 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00127 (220) 2005.01.13.
(732) Créme Marketing Kft., Budaörs (HU)
(740) Takács Katalin, Budapest

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

(111) 186.200 (151) 2006.09.04.
(210) M 02 04301 (220) 2002.09.23.
(732) Time Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatott kiadványok, folyóiratok és idõszaki kiadvá-
nyok.

(111) 186.201 (151) 2006.09.04.
(210) M 02 05826 (220) 2002.12.18.
(732) Univar USA Inc. (Washington államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) UNIVAR
(511) 1 Vegyszerek; savak, lúgok; segédanyagok; oldószerek, zsí-

ros savak; olajok; sók; fagyálló anyagok; hûtõfolyadékok; ragasz-
tóanyagok; jégmentesítõ folyadékok; lágyítószerek; bomlasztó
anyagok; tartósítószerek; pelyhek; víztisztító vegyszerek; trágyá-
zószerek; üzemanyag-adalékok; felületaktív anyagok; marató-
szerek ipari termelésnél való felhasználásra, ehetõ olajok élelmi-
szerek készítésénél való használatra.
2 Festékek, fényezõanyagok, lakkok; konzerválószerek, pá-
cok, gyanták, színezékek és színezõk, fémfüst és fémporok festõk,
dekorátorok, nyomtatók mûvészek számára.
3 Fehérítõszerek, tisztítószerek és elegyek, dörzsölõ- és csi-
szolóanyagok; szappanok; illatszerek; tisztítószerek; zsírtalanító-
szerek; illóolajok általános, ipari, mezõgazdasági és kereskedelmi
használatra; kozmetikumok, hajöblítõ szerek, fogkrém.
4 Állati olajok, étkezési olajok, ásványi olajok; olajok, zsírok
és kenõolajok általános, ipari, mezõgazdasági és kereskedelmi
használatra; pormentesítõ és abszorbeáló vegyületek; fûtõolajok
és világítóanyagok; gyertyák, kónuszok, éjjeli olajmécsesek és
kanócok.
5 Rovarirtó szerek, növényvédõ szerek, kártevõk elleni sze-
rek, gombaölõ szerek, gáz alakú növényvédõ szerek és fertõtlení-
tõszerek; egészségügyi készítmények és szubsztanciák; gyomirtó
szerek; élõsködõk elleni szerek.
7 Gépi hajtású gépek és/vagy eszközök a raktározás, anyag-
mozgatás és/vagy vegyszerek alkalmazása területekhez, vegyi
készítményekhez, vegyi hulladékokhoz, veszélyes hulladékhoz
és rovarirtó szerekhez; részei és kiegészítõi az elõbb felsorolt
termékeknek.
8 Kézi mûködtetésû gépek és/vagy eszközök a raktározás,
anyagmozgatás és/vagy vegyszerek alkalmazása területekhez,
vegyi készítményekhez, vegyi hulladékokhoz, veszélyes hulla-
dékhoz és rovarirtó szerekhez; részei és kiegészítõi az elõbb
felsorolt termékeknek.
9 Számítógépek, számítógépes rendszerek, számítógépes
programok; számítógépes programok az üzleti élet, az ipar és épí-
tõipar területein való használatra; adathordozókon rögzített szá-
mítógépes programok; üzleti számítógépes programok és számí-
tógépes programok üzleti adat kommunikációhoz, számítógépes
programok az értékesítés szabályozásához, valamint manage-
menthez, leltármanagementhez és pénzügyi managementhez; ré-
szei és kiegészítõi az elõbb felsorolt termékeknek.

35 Kereskedelmi tranzakciókkal kapcsolatos tárgyalások és
rendezés, valamint szerzõdések megszervezése ipari és kereske-
delmi vegyszerek beszerzése és eladása területén; adminisztratív
és irodai mûszaki adatok feldolgozása az üzleti adatok kommuni-
kációja, az eladás ösztönzése, leltármanagement, valamint pénz-
ügyi management területén; vásárlói információs szolgáltatások
számítógépek és számítógépes programok értékesítése esetén; vá-
sárlói információk nyújtása vegyszerek és vegyi termékek, vala-
mint ezekkel kapcsolatos termékek újraértékesítése területén; in-
formációs és tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások az elõbb
említett szolgáltatásokra vonatkozóan; kereskedelmi szolgáltatá-
sok a komputerszoftverek, felszerelések és kiegészítõk területén.
39 Ipari és kereskedelmi vegyszerek, vegyi készítmények, va-
lamint azokkal kapcsolatos termékek elosztói szolgáltatása; ipari
vegyi hulladék tárolása és managementje; ipari vegyi hulladék,
veszélyes hulladék és hulladék kezelésének szervezése és ipari
vegyi hulladék, veszélyes hulladék és generátorok hulladéka,
ezek engedélyezett területre való szállítása; vegyszerek, vegyi
anyagok, vegyi hulladék, veszélyes hulladék és hulladék tárolásá-
nak szervezése és managelése; elosztói szolgáltatások a vegysze-
rek, vegyi anyagok, vegyi hulladék, veszélyes hulladék és hulla-
dék területén; információ és tanácsadói szolgáltatások az eddig
felsorolt szolgáltatásokra vonatkozóan.
40 Szervezése és managelése az ipari és kereskedelmi vegyi
hulladék, veszélyes hulladék és hulladék újrahasznosításának, ke-
zelésének vagy átalakításának; ipari vegyi hulladék, veszélyes
hulladék és hulladék elõkészítése és foldolgozása; újrahasznosítá-
si szolgáltatások; anyagok kezelése; vegyi hulladék, veszélyes
hulladék és hulladék megsemmisítése, elégetése és ártalmatlaní-
tása; információ és tanácsadói szolgáltatások az összes eddig fel-
sorolt szolgáltatásokra vonatkozóan; ipari vegyi hulladék mana-
gementje, ipari és kereskedelmi vegyszerek, vegyi termékek, ve-
gyi hulladék, veszélyes hulladék és hulladék rakodásának és
elosztásának szervezése és managelése; veszélyes hulladék és
hulladék managementre vonatkozó szakmai tanácsadás.
42 Tudományos és technológiai szolgáltatások és kutatás, vala-
mint ezekre vonatkozó tervezõi szolgáltatások; ipari elemzõi és
kutatási szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezé-
se és fejlesztése; jogi szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatá-
sok az üzleti adat kommunikáció, értékesítés management, leltár-
management és pénzügyi management területére vonatkozóan;
vegyi hulladék, veszélyes hulladék és hulladék managementre,
kezelésre és újrahasznosítási szabályozásra vonatkozó tanács-
adás; vegyi hulladék, információ és tanácsadói szolgáltatások az
összes eddig felsorolt szolgáltatásra vonatkozóan.

(111) 186.202 (151) 2006.09.04.
(210) M 03 00738 (220) 2003.02.24.
(732) UNGARO ITALIA INVEST Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.203 (151) 2006.09.04.
(210) M 03 02814 (220) 2003.06.26.
(732) General Electric Company (New York állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) MODULA PLUS
(511) 9 Elektromos áram vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tá-

rolására, szabályozására és vezérlésére szolgáló készülékek és
eszközök; áramelosztó készülékek és mûszerek; kapcsolótáblák,
panelek, elosztótáblák; motorvezérlõ központok; kapcsoló- és
biztosítékegységek; kábelek; bejövõ és kimenõ készülékek;
áramkör-megszakítók; vezérlõ berendezések; a fent említett áruk
alkatrészei és szerelvényei.
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(111) 186.204 (151) 2006.09.04.
(210) M 03 02950 (220) 2003.07.07.
(732) Polyflor Limited, Radcliffe, Menchester (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) POLYFLOR VOYAGER
(511) 27 Padlóburkolat jármûvekhez.

(111) 186.205 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00234 (220) 2005.01.18.
(732) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Super-Bari-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) 186.206 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00235 (220) 2005.01.18.
(732) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Dzsungel-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) 186.207 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00236 (220) 2005.01.18.
(732) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Favorit-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) 186.208 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00237 (220) 2005.01.18.
(732) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Vénusz-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) 186.209 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00231 (220) 2005.01.18.
(732) Fáy Jenõ, Diósd (HU); Szûcs Károly, 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; (ezen belül különösen: fém fûtési csövek, szerelvé-
nyek, berendezések és tartozékok).
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; (ezen belül különösen:
nem fém fûtési csövek, szerelvények, berendezések és tartozé-
kok).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; (ezen belül kü-
lönösen: központi fûtés, padlófûtés, falfûtésszerelés, kivitelezés).

(111) 186.210 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00432 (220) 2005.01.31.
(732) Portland Közterületi Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.211 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00433 (220) 2005.01.31.
(732) Mediaedge:cia Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Mediaedge:cia
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 186.212 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00441 (220) 2005.01.31.
(732) Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

letek.

(111) 186.213 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00442 (220) 2005.01.31.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FERTINA
(511) 5 Gyógytakarmányok és -tápok kocáknak.

31 Nem gyógyászati takarmányok és tápok kocáknak.
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(111) 186.214 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00443 (220) 2005.01.31.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LACTINA
(511) 5 Gyógytakarmányok és -tápok kocáknak.

31 Nem gyógyászati takarmányok és tápok kocáknak.

(111) 186.215 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00444 (220) 2005.01.31.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PRELACTINA
(511) 5 Gyógytakarmányok és -tápok kocáknak.

31 Nem gyógyászati takarmányok és tápok kocáknak.

(111) 186.216 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00445 (220) 2005.01.31.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PRELACTINA TOPDRESS
(511) 5 Gyógytakarmányok és -tápok kocáknak.

31 Nem gyógyászati takarmányok és tápok kocáknak.

(111) 186.217 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00446 (220) 2005.01.31.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) DELEGATE
(511) 5 Féregirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbi-
cidek) és rovarirtó szerek.

(111) 186.218 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00417 (220) 2005.01.31.
(732) Spekker Géza József, Érd (HU)

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

letek.

(111) 186.219 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00418 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Lízing-Velünk biztosan vezet
(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.
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) 186.220 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00419 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Lízing-Lízing Ügyek Hangsebességgel
(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.
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) 186.221 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00420 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Lízing-Lízing Dupla Légzsákkal
(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.
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) 186.222 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00421 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Lízingcsoport
(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.
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) 186.223 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00422 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H TeleLízing
(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.
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) 186.224 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00423 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) K&H Lízing Assistance
(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.
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) 186.225 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00424 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Flotta Assistance
(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.
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) 186.226 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00425 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H m-leasing
(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.
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) 186.227 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00426 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi 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.

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) 186.228 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00427 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi 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.
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) 186.229 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00428 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H e-leasing
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; jogi szolgáltatások.

(111) 186.230 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00429 (220) 2005.01.31.
(732) ERSTE BANK HUNGARY Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Postabank
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(111) 186.231 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00430 (220) 2005.01.31.
(732) ERSTE BANK HUNGARY Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Postabank és Takarékpénztár Rt.
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(111) 186.233 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00713 (220) 2005.02.23.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)
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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, irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek ki-
vételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tar-
toznak 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) 186.234 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01644 (220) 2005.05.09.
(732) SAMBAT-C Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Tamás, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 186.235 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01641 (220) 2005.05.09.
(732) Li Li, Budapest (HU)

(541) IMTD
(511) 35 Textil-nagykereskedelem.

(111) 186.236 (151) 2006.09.05.
(210) M 04 04283 (220) 2004.10.20.
(732) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ

és Borértékesítõ Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Monarchia Wines:Where the Best is Good
Enough!

(511) 33 Borok.

(111) 186.237 (151) 2006.09.05.
(210) M 04 04286 (220) 2004.10.20.
(732) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ

és Borértékesítõ Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Monarchia Wines: nekünk csak a legjobb elég jó!
(511) 33 Borok.

(111) 186.238 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01648 (220) 2005.05.09.
(732) DrugTech Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)
(300) 76/528,685 2003.07.11. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ClindaOne BV
(511) 5 Gombás és más fertõzések elleni készítmények, nevezete-

sen hüvelyi fertõzések kezelésére szolgáló készítmények.

(111) 186.239 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01647 (220) 2005.05.09.
(732) DIADAL 2000 Fuvarozó és Szállítmányozó Kereskedelmi

Kft., Érd (HU)
(740) dr. Domé Judit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Gépjármûvek, gépjármûalkatrészek, termelõgépek és -be-
rendezések kis- és nagykereskedelme, külkereskedelem.
36 Ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés, ingatlanhaszno-
sítás.
37 Gépkocsijavító mûhely mûködtetése, autók karbantartása és
javítása.
39 Szállítás, szállítmányozás, fuvarozás, közúti teherszállítás,
rakománykezelés, egyéb szállítási tevékenység, gépjármûvek
bérbeadása, kölcsönzése.

(111) 186.240 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01645 (220) 2005.05.09.
(732) Zhou Lisu, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.241 (151) 2006.09.05.
(210) M 04 04396 (220) 2004.11.02.
(732) Madár István, Budapest (HU)

(541) Fénykor
(511) 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; eszme-

cserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelé-
si célú kiállítások szervezése; oktatási tárgyú információk; okta-
tás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk);
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rádió- és televízióprogramok készítése; szemináriumok rendezé-
se és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szöve-
gek kiadása (nem reklámcélú); videofilmgyártás; zene összeállí-
tása; élõ elõadások bemutatása; szórakoz(tat)ási tárgyú informá-
ciók; televíziós szórakoztatás; szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa; leírószolgálat; levelezõ tanfolyamok.

(111) 186.242 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00414 (220) 2005.01.28.
(732) MOTOR TRADER Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.
35 Reklámozás.

(111) 186.243 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00560 (220) 2005.02.10.
(732) Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete,

Budapest (HU)

(740) dr. Kuracsai Csaba, Dr. Kuracsai Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 36 Pénzváltás.

(111) 186.244 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00574 (220) 2005.02.10.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)

(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 29 Túróval készült termékek.
30 Túróval készült termékek.

(111) 186.245 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00712 (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, irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási, oktatási és kiállítási anyagok (ké-
szülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(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) 186.246 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01773 (220) 2005.05.20.
(732) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari

és Kereskedelmi Részvénytársaság, Karcag (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FertiPro
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.

(111) 186.247 (151) 2006.09.13.
(210) M 05 01774 (220) 2005.05.20.
(732) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari

és Kereskedelmi Részvénytársaság, Karcag (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Base-Lap
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.

(111) 186.248 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01057 (220) 2005.03.22.
(732) TV Products Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)

(541) KING GYM
(511) 28 Sport-, torna-, testnevelési és játékszerek, játékok; eszkö-

zök, berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek la-
zításához; beleértve a kéz- és más testrész izomerejének ellenállá-
sával mûködõ tornaszalagokat, öveket; minden sport- és tornafel-
szerelés, testnevelési és sportcikk, amely nem tartozik más osztá-
lyokba.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tá-
jékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékozta-
tás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szol-
gáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megren-
delési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és szá-
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mítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányí-
tása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások foga-
dását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes
adatbázis segítségével; eladásösztönzés és hirdetések tervezése;
üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgáltatá-
sok, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számítógé-
pes és médiahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításá-
val kapcsolatos adminisztráció.

(111) 186.249 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00901 (220) 2005.03.08.
(732) OPTIREX Kft., Budapest (HU)

(541) A KORRAL JÁR! FÓKUSZBAN AZ ÉVEK
(511) 9 Fém szemüvegkeret; mûanyag szemüvegkeret; optikai be-

rendezések és felszerelések, optikai cikkek, szemüvegek, szem-
üvegkeretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegzsi-
nórok.

(111) 186.250 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01397 (220) 2005.04.15.
(732) ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-
latos banki szolgáltatások.

(111) 186.251 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01249 (220) 2005.04.05.
(732) Soremartec S.A., Schoppach-Arlon (BE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) KINDER TEJSZELET
(511) 30 Sütemények és cukorkaáruk, kétszersültek, kekszek, cuk-

rászsütemények, csokoládétermékek, jégkrémek.

(111) 186.253 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00584 (220) 2005.02.11.
(732) MIKROLAB TRADING Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) COMPED
(511) 8 Kompakt pedál.

(111) 186.254 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01058 (220) 2005.03.22.
(732) TV Products Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)

(541) VITAL POWER
(511) 7 Gépek, ételek feldolgozására, nevezetesen reszelõk, keve-

rõk, mixerek, dagasztók, húsdarálók, darálók és ételvágók, kávé-
darálók, gyümölcsprések, gyümölcs- és zöldségcentrifugák, zöld-
séghámozók, szeletelõk, zöldségvágók, elektromos kések, kés-
élezõ gépek, konzervnyitó gépek, mosogatógépek, mosógépek,
centrifugák.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tá-
jékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékozta-
tás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szol-
gáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megren-
delési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és szá-
mítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányí-
tása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások foga-
dását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes

adatbázis segítségével; eladásösztönzés és hirdetések tervezése;
üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgáltatá-
sok, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számítógé-
pes és médiahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításá-
val kapcsolatos adminisztráció.

(111) 186.255 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01921 (220) 2005.06.01.
(732) DUNAKENYÉR Rt., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Fabók Márta, Dr. Fabók Márta Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 186.256 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01904 (220) 2005.06.01.
(732) MASPEX SPÓLKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA, Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(111) 186.257 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01922 (220) 2005.06.01.
(732) Zhao Qing, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.258 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01902 (220) 2005.06.01.
(732) Dámtej Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) FITTIMO
(511) 29 Tej és tejtermékek; joghurt; kefir; tej; tejes italok (fõként te-

jet tartalmazó); tejszín (tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; tofu;
vaj; vajkrém.

(111) 186.259 (151) 2006.09.05.
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(210) M 05 01646 (220) 2005.05.09.
(732) Marcia Szent-Györgyi, Falmouth (US)
(740) dr. Ruttner György, Dr. Ruttner György Ügyvédi Irodája,

Budapest

(541) Szent-Györgyi Albert
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
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) 186.260 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01250 (220) 2005.04.05.
(732) Soremartec S.A., Schoppach-Arlon (BE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(591)

(511) 30 Sütemények és cukorkaáruk, kétszersültek, kekszek, cuk-
rászsütemények, csokoládétermékek, jégkrémek.

(111) 186.261 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00904 (220) 2005.03.08.
(732) Arysta Agro Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

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

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

(111) 186.262 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00722 (220) 2005.02.23.
(732) COLAS S.A., Boulogne-Billancourt (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SAFLEX
(511) 19 Nem fém építõanyagok útépítéshez, elsõsorban speciális út-

burkolatok.

(111) 186.263 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01767 (220) 2005.05.20.
(732) ISOGÉN HUNGARY Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(541) TERMUS
(511) 11 Fûtõ-, szárítóberendezések.

(111) 186.264 (151) 2006.09.05.

(210) M 05 01643 (220) 2005.05.09.
(732) Molnár Imre, Fülöpháza (HU)

(546)

(511) 30 Akácméz.

(111) 186.265 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01064 (220) 2005.03.22.
(732) Syngenta Limited, Guildford, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 186.266 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01398 (220) 2005.04.15.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.267 (151) 2006.09.05.
(210) M 04 04910 (220) 2004.12.09.
(732) Magyar RTL Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, 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.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 186.268 (151) 2006.09.05.
(210) M 04 04285 (220) 2004.10.20.
(732) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ

és Borértékesítõ Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Monarchia Wines: The Best is Good Enough for
Us!

(511) 33 Borok.

(111) 186.269 (151) 2006.09.13.
(210) M 05 01770 (220) 2005.05.20.
(732) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari

és Kereskedelmi Részvénytársaság, Karcag (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FiniPro
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.

(111) 186.270 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01772 (220) 2005.05.20.
(732) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari

és Kereskedelmi Részvénytársaság, Karcag (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CycloPro
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.

(111) 186.271 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00569 (220) 2005.02.10.
(732) MATÁV Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Villamos, hírközlési átviteli kábelek; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mág-
neses adathordozók, hanglemezek; adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); digitális in-
formációk gyûjtése, tárolása és visszakeresése.
36 Pénzügyi ügyletek lebonyolítása, nevezetesen; közüzemi
díjak elektronikus átutalása.
38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen; információs szol-
gáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítsé-
gével; üzenetek küldése, elektronikus levelezés, elektronikus
adatátvitel.

(111) 186.272 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01911 (220) 2005.06.01.
(732) PÓDIUM ITALIA Kft., Budapest (HU)
(740) Kudlimann Jolán, Budapest

(541) TROPEA
(511) 25 Harisnyanadrág.

(111) 186.273 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01245 (220) 2005.04.05.
(732) Futureal Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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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.

(111) 186.274 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01399 (220) 2005.04.15.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.275 (151) 2006.09.06.
(210) M 04 02741 (220) 2003.09.08.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) Nestlé Hungária Kft., Budapest

(546)

(511) 31 Tápanyagok állatok számára, táplálék kedvtelésbõl tartott
állatoknak, táplálékok állatoknak, kutyaeledelek.

(111) 186.276 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 01768 (220) 2005.05.20.
(732) IMMOWA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Horgászcikkek, horgász felszerelések (csalétkek horgászat-
hoz, halhorgok, hálók, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsi-
nórok, kapásérzékelõk, mesterséges csalik és egyéb nem részlete-
zett horgászfelszerelések.
35 Sportcikkek, illetve horgász- és túrafelszerelés kiskereske-
delme.

(111) 186.277 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 01771 (220) 2005.05.20.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.

(111) 186.278 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 01908 (220) 2005.06.01.
(732) Monopoly International Ingatlanközvetítõ,

Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Muszka Sándor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyek, ingatlanügyle-
tek.

(111) 186.279 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 00903 (220) 2005.03.08.
(732) BIOFARMA, Neully-Surseine (FR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(554)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra; tapaszok, kötszer-
anyagok; fertõtlenítõszerek.

(111) 186.280 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 00909 (220) 2005.03.08.
(732) TYMBARK S.A., Tymbark (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, elektronikus játékok a tévéjátékok kivételével, esz-
közök játékokhoz, játékkártyák, sakkfigurák, labdák, ütõs labda-
játékok, játékmackók, játékszerek.
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32 Alkoholmentes italok, ivólevek, alkoholmentes üdítõitalok,
szörpök, izotóniás italok, vitaminos italok, ásványvíz, zöldségle-
vek, paradicsomlevek, répalevek.

(111) 186.281 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 01401 (220) 2005.04.15.
(732) TESCO-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek; hajápoló oldatok, bõr, fejbõr és haj tisztítására, ápo-
lására és szépítésére szolgáló készítmények.

(111) 186.282 (151) 2006.09.06.
(210) M 04 04284 (220) 2004.10.20.
(732) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ

és Borértékesítõ Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Monarchia Wines: ahol csak a legjobb elég jó!
(511) 33 Borok.

(111) 186.283 (151) 2006.09.06.
(210) M 04 04401 (220) 2004.11.02.
(732) MAGA Betéti Társaság, Újfehértó (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 31 Pirított napraforgómagvak.

(111) 186.284 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 00719 (220) 2005.02.23.
(732) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZIRCONAL
(511) 3 Dezodorok személyi használatra.

(111) 186.285 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 00716 (220) 2005.02.23.
(732) Alvetra u. Werfft AG, Bécs (AT)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) TYLOWERFFT LA
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények, tilozin-antibiotikumok.

(111) 186.286 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 00559 (220) 2005.02.10.
(732) MEDIMIX-TRIO Bt., Kecskemét (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 186.287 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 01241 (220) 2005.04.05.
(732) Maróti Viktória, Budapest (HU); Jeney Roland, Pécs (HU)

(541) Ready for Business?!
(511) 9 CD-ROM.

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

(111) 186.288 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 01765 (220) 2005.05.20.
(732) OZONE LABORATORIES LIMITED, Limassol (CY)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 186.289 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 00437 (220) 2005.01.31.
(732) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

(546)

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

(111) 186.290 (151) 2006.09.06.
(210) M 04 00238 (220) 2004.01.20.
(732) TRILAK-HAERING Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mester Ákos, Dr. Mester Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SANTORINI
(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.
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(111) 186.291 (151) 2006.09.06.
(210) M 03 03852 (220) 2003.09.15.
(732) Bloomberg L.P. (Delaware államban bejegyzett cég),

New York, New York (US)
(300) 78/228,267 2003.03.20. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) INSTANT BLOOMBERG
(511) 9 Számítógépes programok, nevezetesen hírekkel, üzlettel,

pénzügyekkel, napi eseményekkel, szórakozással, sporttal, érde-
kes történetekkel, értékpapírokkal, értékpapírpiacokkal és az
energia és aszfalt iparral kapcsolatos, illetve nemzetközi üzleti és
pénzügyi híreket elemzõ információs adatbázisokhoz való hozzá-
férést és személyes számítógépes alkalmazásokat végrehajtó és
valós idejû üzenetközvetítésre használatos szoftver; számítógé-
pes programok, nevezetesen elektronikus levelezõ szoftver és
szoftver valós idejû üzenetközvetítésre, online elektronikus hir-
detõtáblákhoz, online csevegõszobákhoz és interaktív elektroni-
kus kommunikációhoz.
38 Adatbázisokhoz való összetett felhasználói hozzáférés
nyújtása helyi vagy széles körû számítógépes hálózat, vezeték
nélküli kommunikációs hálózat, globális számítógépes informá-
ciós hálózat vagy más elektronikus kommunikációs hálózat által;
interaktív elektronikus, hang és képi kommunikációs és informá-
ciós sugárzás helyi vagy széles körû számítógépes hálózat, veze-
ték nélküli kommunikációs hálózat, globális számítógépes infor-
mációs hálózat vagy más elektronikus kommunikációs hálózat ál-
tal; valós idejû üzenetközvetítés, online elektronikus hirdetõtáb-
lák és online csevegõszobák nyújtása üzenetek, képek és doku-
mentumok közvetítésére számítógép-felhasználók között; elekt-
ronikus levelezési szolgáltatások.

(111) 186.292 (151) 2006.09.06.
(210) M 04 01049 (220) 2004.03.09.
(732) RIPCA-VGSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) CARGO
(511) 9 Elektromos csatlakozók, kapcsolók és vezetékek, különö-

sen autó elektronikai elemek, különösen mint vezetékek, elem
vagy akkumulátor.
17 Csillám és mûanyag szigetelõtermékek nem fémbõl készült
hajlékony csövek.
35 Gépjármû villamossági elektromos kis fõdarabok kiskeres-
kedelme; gépjármû villamossági elektromos egyéb alkatrészek és
segédanyagok kiskereskedelme.

(111) 186.293 (151) 2006.09.06.
(210) M 04 01050 (220) 2004.03.09.
(732) RIPCA-VGSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) MOBILETRON
(511) 9 Elektromos csatlakozók, kapcsolók és vezetékek, különö-

sen autó elektronikai elemek, különösen mint vezetékek, elem
vagy akkumulátor-adapterek, biztosítékok, relék, kábelösszekö-
tõk és -kapcsolók.
17 Csillám és mûanyag szigetelõ termékek nem fémbõl készült
hajlékony csövek.
35 Gépjármû villamossági elektromos kis fõdarabok kiskeres-
kedelme; gépjármû villamossági elektromos egyéb alkatrészek és
segédanyagok kiskereskelme.

(111) 186.294 (151) 2006.09.06.
(210) M 03 05647 (220) 2003.12.29.
(732) MIKITA Kft., Budapest (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MIKITA
(511) 25 Gyermekruházati cikkek.

(111) 186.295 (151) 2006.09.06.
(210) M 03 02567 (220) 2003.06.16.
(732) Hamu és Gyémánt Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dénes Sándor ügyvéd, Szolnok

(541) HAMU ÉS GYÉMÁNT
(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) 186.296 (151) 2006.09.07.
(210) M 01 03374 (220) 2001.06.19.
(732) Ford Motor Company, Dearborn, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) TDCI
(511) 12 Jármûvek; földi, légi vagy vízi szállítási eszközök, különö-

sen motoros földi jármûvek; gépjármûmotorok; azok alkatrészei,
kiegészítõi és tartozékai.

(111) 186.297 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00798 (220) 2004.02.23.
(732) Bálint György, Budapest (HU)

(541) TONY VALENTINE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk férfi és nõi.

(111) 186.298 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00429 (220) 2004.02.02.
(732) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Q10 FORTE
(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 és növények irtá-
sára szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 186.299 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00974 (220) 2004.03.04.
(732) Junior Hann Kft., Budapest (HU)

(541) HANN
(511) 25 Férfi alsónadrágok; férfitrikók; férfipólók; férfiboxer alsó-

nadrág; ruházat - nõi és férfi; jogging; pulóverek; pólók; badyk
(kombidressz); fürdõnadrágok, úszónadrágok – felnõtt és gyer-
mek; fürdõruhák – egyrészes – gyermek és felnõtt; fürdõruhák –
kétrészes – gyermek és felnõtt; fûzõk; harisnyatartók; harisnyafo-
gók; fehérnemû-garnitúrák (bugyi és melltartó); hálóingek; kom-
binék; miderek; kesztyûk; topok; melltartók; bugyik; sapkák;
pizsamák.

(111) 186.300 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00671 (220) 2004.02.17.
(732) Benei és Társa Ostyasütõ és Édesipari Termékeket Készítõ

és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság 50%,
Budakeszi (HU); Benei László 25%, Budapest (HU);
Benei Lászlóné 25%, Budapest (HU)

(541) Benei
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(511) 30 Gabonakészítméynek, kenyér, péksütemények és cukrász-
sütemények.
35 Kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 186.301 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00914 (220) 2004.03.01.
(732) RF Elektronikai Kft., Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 9 Távkapcsoló adók; rádiófrekvenciás átjelzõ adók; rádió-
frekvenciás átjelzõ vevõk; rádiós riasztó adóberendezések; riasz-
tóközpontok; távfelügyeleti vevõközpontok; antennák; személy-
hívó adóberendezések; rádiós átjátszók; modemek; kommuniká-
torok; rádiós modemek; támadásjelzõ vevõk; tápegységek; távfel-
ügyeleti softverek; display-k; adatgyûjtõ berendezések; távvezér-
lõ berendezések; rádiós segélyhívó berendezések; telefonos se-
gélyhívó berendezések.

(111) 186.302 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00764 (220) 2004.02.23.
(732) HUNGAROCOM Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Õr Mária, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 186.303 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00811 (220) 2004.02.24.
(732) BÁBOLNA Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Fertõtlenítõszerek, gyom, rágcsáló és egyéb kártékony állat
irtására szolgáló készítmények.
35 Kereskedelem, export-import ügyletek, reklámozás; áru-
minták, reklámanyagok, prospektusok, nyomtatványok terjeszté-
se, piackutatás.
37 Kártékony állatok irtása, patkányirtás, fertõtlenítés, szagta-
lanítás, utak, építmények, eszközök tisztítása.
39 Áruk csomagolása, szállítás és raktározás, szemétszállítás
és -kirakás.
40 Irtó, tisztító és fertõtlenítõszerek gyártása, vegyipari termé-
kek feldolgozása.
42 Lomtalanítás, tisztítás, fertõtlenítés, kísérletek, kutatások
(biológiai és vegyi).

(111) 186.304 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00436 (220) 2004.02.02.
(732) Molnár Imre, Budapest (HU)

(541) DJ. MILLER
(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) 186.305 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00591 (220) 2004.02.11.
(732) Magyar Posta Életbiztosító Rt., Budapest (HU);

Magyar Posta Biztosító Rt., Budapest (HU)

(541) Mi Boritékoljuk Önnek
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 186.306 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00616 (220) 2004.02.12.
(732) PORCELANOSA, S.A., Villarreal (Castellón) (ES)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MARMI
(511) 19 Falicsempe, padlócsempe, falburkoló anyagok és kerámia

padlóburkolatok, kõedények és porcelánanyagok, márvány kivé-
telével.

(111) 186.307 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00409 (220) 2004.02.02.
(732) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt.,

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

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

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

(111) 186.308 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00307 (220) 2004.01.23.
(732) Infopen Kft., Bordány (HU)
(740) Csobán Gyula Tamás, Budapest

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

tevékenység; akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolítása; bálok szervezése; elektronikus desktop kiadói te-
vékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élõ elõ-
adások bemutatása; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóri-
portok készítése; gyakorlati képzés, szemléltetés; klubszolgálta-
tások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és le-
bonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyv-
kiadás; oktatás; oktatási tárgyú információk; online elérhetõ
elektronikus publikációk; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;
szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése
és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú informá-
ciók; szövegek kiadása (nem reklámcélú); üdülési tárgyú infor-
mációk; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(111) 186.309 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00454 (220) 2004.02.03.
(732) Facility Management Hungária Létesítménygazdálkodási

Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(740) dr. Kócsó Tünde ügyvéd, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Facility Management Hungária
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.
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36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése, jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 186.310 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00336 (220) 2004.01.27.
(732) Budapesti Nap Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna 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.

(111) 186.312 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00416 (220) 2004.02.02.
(732) TV Products Kft., Nagybajcs (HU)

(541) AB Swing
(511) 28 Játékok, játék- és sport-, torna-, testnevelési szerek; eszkö-

zök, berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek la-
zításához, beleértve a kéz- és más testrész izomerejének ellenállá-
sával mûködõ tornaszalagokat, öveket; minden sport- és tornafel-
szerelés, testnevelési és sportcikk, amely nem tartozik más osztá-
lyokba.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tá-
jékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékozta-
tás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szol-
gáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megren-
delési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és szá-
mítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányí-
tása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások foga-
dását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes
adatbázis segítségével; tanácsadás; eladásösztönzés és hirdetések
tervezése; üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós
szolgáltatások, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális
számítógépes és médiahálózaton keresztül történõ eladások lebo-
nyolításával kapcsolatos adminisztráció.

(111) 186.313 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01860 (220) 2004.04.23.
(732) Pulsar Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Miklós Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) C3D
(511) 9 Memóriakártya, intelligens mikrokártyák, CD-ROM, kom-

paktlemezek, videokártyák.

(111) 186.314 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01859 (220) 2004.04.23.
(732) Tóth Ágnes, Budapest (HU)

(541) P.ART.ON
(511) 16 Akvarellek, festmények (képek) keretezve vagy anélkül,

grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók, litografált mûtárgyak,
litográfiák, metszetek, naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák,
nyomatok (metszetek), portrék (arcképek), rézkarcok (gravûrök),
színes olajnyomatok, újságok.
35 Árverések és aukciók, kultúrcikkek árveréses eladása, árve-
résre bocsátás, szakértõi véleménynyújtás ügyletekben, szakvéle-
mények antikvitásokban, figyelemmel kísérés ügyletekkel kap-
csolatban, kereskedelmi információk vagy tájékoztatások ügyle-
tekkel kapcsolatban, áruminta terjesztése, export- és importügy-
nökség, reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.
41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),
gyakorlati képzés, képzõmûvészeti mûtermi szolgáltatás, klub-
szolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), éjszakai klubok, (kép
és egyéb) kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése és
lebonyolítása, képzõ- és iparmûvészeti tevékenység, kulturális
örökség védelme, könyvkiadás, képzõmûvészeti szabadidõs szol-
gáltatások nyújtása.
43 Eszpresszók, kávéházak, teázók, drinkbár, snackbár, büfé,
falatozó, turistaházak, panziók és vendéglõ.

(111) 186.315 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01676 (220) 2004.04.13.
(732) EL CORTE INGLÉS, S.A., Madrid (ES)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ,

ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.317 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01605 (220) 2004.04.07.
(732) Országos Mentõszolgálat Fõigazgatósága, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás; ezen belül különösen: betegszállítás, mentõszol-
gálat.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek ré-
szére.

(111) 186.318 (151) 2006.09.07.
(210) M 03 04785 (220) 2003.11.13.
(732) SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION),

Tokió (JP)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ,

ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Sony Financial Services
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(511) 35 Hivatali/irodai eszközök, felszerelések, készülékek és be-
rendezések bérbeadása.
36 Pénzügyi szolgáltatások az elektronikus fizetésrendezési
szolgáltatások területén, ideértve számlakifizetési adatok elektro-
nikus feldolgozását és továbbítását; hitelkártya, kölcsönfinanszí-
rozás és vállalati, jelzálog-, valamint fogyasztói kölcsönök; bizto-
sítási szolgáltatások, különösen az életbiztosítás, a sajátotthon-
biztosítás, a kölcsönzési/bérbeadási biztosítás, a vállalati tulaj-
donbiztosítás, az automobil és más motoros jármûvek/gépjármû-
vek vonatkozásában; személyi felelõsségbiztosítás és üzleti fele-
lõsségbiztosítás; telekommunikációs készülékek, berendezések
és eszközök, különösen telefonok és faxgépek lízingelése; gépjár-
mûvek, hajók és légi jármûvek, így repülõgépek lízingelése; gyá-
ri/üzemi berendezések, felszerelések, készülékek és eszközök lí-
zingelése; szórakoztató létesítményekben, így vidámparkokban
használatos berendezések, készülékek, felszerelések és eszközök
lízingelése; audio/video készülékek, berendezések és eszközök
lízingelése; fényképezéshez használható készülékek, berendezé-
sek, felszerelések és eszközök lízingelése; számítógéphardver és
-szoftver lízingelése; orvosi felszerelések, eszközök, készülékek
és berendezések lízingelése.
38 Telekommunikációs készülékek, berendezések és eszkö-
zök, különösen telefonok és faxgépek bérbeadása.
39 Gépjármûvek, hajók és légi jármûvek, így repülõgépek bér-
beadása.
40 Gyári/üzemi berendezések, felszerelések, készülékek és
eszközök bérbeadása.
41 Szórakoztatólétesítményekben, így vidámparkokban hasz-
nálatos berendezések, készülékek, felszerelések és eszközök bér-
beadása; audio/video készülékek, berendezések és eszközök bér-
beadása; fényképezéshez használható készülékek, berendezések,
felszerelések és eszközök bérbeadása.
42 Számítógéphardver és -szoftver bérbeadása.
44 Orvosi felszerelések, eszközök, készülékek és berendezések
bérbeadása.

(111) 186.319 (151) 2006.09.07.
(210) M 03 04784 (220) 2003.11.13.
(732) SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION),

Tokió (JP)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ,

ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SONY
(511) 35 Hivatali/irodai eszközök, felszerelések, készülékek és be-

rendezések bérbeadása és lízingelése.
36 Pénzügyi szolgáltatások az elektronikus fizetésrendezési
szolgáltatások területén, ideértve számklakifizetési adatok elekt-
ronikus feldolgozását és továbbítását; hitelkártya, kölcsönfinan-
szírozás, és vállalati, jelzálog-, valamint fogyasztói kölcsönök;
biztosítási szolgáltatások, különösen az életbiztosítás, a sajátott-
hon-biztosítás, a kölcsönzési/bérbeadási biztosítás, a vállalati tu-
lajdonbiztosítás, az automobil és más motoros jármûvek/gépjár-
mûvek vonatkozásában; személyi felelõsségbiztosítás és üzleti
felelõsségbiztosítás; telekommunikációs készülékek, berendezé-
sek és eszközök, különösen telefonok és faxgépek lízingelése;
gépjármûvek hajók és légi jármûvek, így repülõgépek lízingelése;
gyári/üzemi berendezések, felszerelések, készülékek és eszközök
lízingelése; szórakoztató létesítményekben, így vidámparkokban
használatos berendezések, készülékek, felszerelések és eszközök
lízingelése; audio/video készülékek, berendezések, felszerelések
és eszközök lízingelése; számítógéphardver és -szoftver lízinge-
lése; orvosi felszerelések, eszközök, készülékek és berendezések
lízingelése.
38 Telekommunikációs készülékek, berendezések és eszkö-
zök, különösen telefonok és faxgépek bérbeadása.
39 Gépjármûvek, hajók és légi jármûvek, így repülõgépek bér-
beadása.
40 Gyári/üzemi berendezések, felszerelések, készülékek és
eszközök bérbeadása.

41 Szórakoztatólétesítményekben, így vidámparkokban hasz-
nálatos berendezések, készülékek, felszerelések és eszközök bér-
beadása; audio/video készülékek, berendezések és eszközök bér-
beadása; fényképezéshez használható készülékek, berendezések,
felszerelések és eszközök bérbeadása.
42 Számítógéphardver és -szoftver bérbeadása.
44 Orvosi felszerelések, eszközök, készülékek és berendezések
bérbeadása.

(111) 186.320 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01348 (220) 2004.03.24.
(732) MONOLIT Internacional Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 19 Építési anyagok, természetes és vagy mûkövek, elõregyár-
tott elemek, téglaféleségek, építõkövek és térburkoló elemek.

(111) 186.321 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01613 (220) 2004.04.07.
(732) Soltész Rezsõ, Budapest (HU)
(740) dr. Harangi István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amely-
nek nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek,
könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére,
ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (melyek nem tartoznak más osztályokba), nyom-
dabetûk klisék.

(111) 186.322 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01165 (220) 2004.03.16.
(732) Farm Tojás Kft., Gyõr (HU)
(740) Dornai Rita, Gyõr

(541) OMEGA-3 FARM TOJÁS
(511) 29 Tojások; tojáspor; tojássárgája.

(111) 186.323 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01167 (220) 2004.03.16.
(732) Farm Tojás Kft., Gyõr (HU)
(740) Dornai Rita, Gyõr

(541) EXTRA SÁRGA FARM TOJÁS
(511) 29 Tojások, tojáspor, tojássárgája.

(111) 186.324 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01166 (220) 2004.03.16.
(732) Farm Tojás Kft., Gyõr (HU)
(740) Dornai Rita, Gyõr

(541) E-VITAMINOS FARM TOJÁS
(511) 29 Tojások, tojáspor, tojássárgája.
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(111) 186.327 (151) 2006.09.07.
(210) M 06 00913 (220) 2006.03.20.
(732) MKB Bank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kuster Gertrúd, Budapest

(546)

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

(111) 186.328 (151) 2006.09.12.
(210) M 04 03986 (220) 2004.09.28.
(732) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BME MBA
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek; audiovizuális tanítási eszkö-

zök; CD-ROM (kompakt) lemezek; egér (informatikai); egéralát-
étek; elektronikus közlemények (letölthetõ); elektronikus zseb
fordítógépek; hajlékony (floppy) lemezek; hangfelvétel-hordo-
zók; hanglemezek; interfészek (informatika); kompaktlemezek
(audio-video); lemezmeghajtók (számítógépekhez); mágneskár-
tyák; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek (informatika);
memóriakártyák; intelligens mikrokártyák; mérõberendezések;
mérõeszközök; mérõkészülékek; mérõmûszerek; mikropro-
cesszorok; modemek; monitorok (számítógéphardver); monito-
rok (számítógépprogramok); notebookok; nyomtatók számítógé-
pekhez; oktatási készülékek és berendezések; olvasóegységek
(informatika); operációs rendszerek számítógépekhez (rögzített);
optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai készülékek és esz-
közök; optikai lemezek; optikai letapogatóegységek; processzo-
rok (központi adatfeldolgozó egységek); rajzfilmek; szkennerek;
számítógép-billentyûzetek; számítógép-memóriák; számítógép-
programok (letölthetõ); számítógépek; számítógépes játékprog-
ramok; számítógép-perifériák; számítógépprogramok (rögzített);
elektronikus számológépek; mágneses személyazonosító kár-
tyák; szoftverek (rögzített); szövegszerkesztõk; videokazetták;
videoszalagok; zsebszámológépek.
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat);

(111) 186.330 (151) 2006.09.11.
(210) M 05 01015 (220) 2005.03.18.
(732) Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.331 (151) 2006.09.11.
(210) M 05 01014 (220) 2005.03.18.
(732) Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.332 (151) 2006.09.12.
(210) M 05 00034 (220) 2005.01.05.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(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 irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 186.339 (151) 2006.09.14.
(210) M 04 01561 (220) 2004.04.06.
(732) Gratzol István, Rétság (HU)
(740) dr. Csetneki Adrienn, Dr. Csetneki Adrienn Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok.

(111) 186.341 (151) 2006.09.20.
(210) M 06 00776 (220) 2006.03.07.
(732) ALVEOLA Cosmetic Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) WAX-EPIL
(511) 3 Kozmetikai szerek; szõrtelenítõszerek; krémek, olajok, le-

mosószerek kozmetikai használatra; borotválkozókészítmények.
8 Szõrtelenítõeszközök, depilálók (elektromos és nem elekt-
romos); borotvák, hajnyíró gépek (elektromos és nem elektro-
mos); manikûrkészletek, ollók.
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(111) 186.342 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05054 (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 blokk sajt.

(111) 186.344 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05040 (220) 2004.12.20.
(732) I.T.C. Kft., Mórahalom (HU)

(541) CORRECT
(511) 9 Számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépprogramok

(rögzített).
35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,
számítógépes nyilvántartások kezelése.
42 Számítógépprogramok kidolgozása.

(111) 186.345 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 03719 (220) 2004.09.03.
(732) DAKEXPO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert ügyvéd, Szakál Róbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 186.346 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05046 (220) 2004.12.20.
(732) Combat Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék szerek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.347 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05051 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Ementáli típusú sajt.

(111) 186.348 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05037 (220) 2004.12.20.
(732) Napfivér Holdnõvér ’2004 Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátó-ipari szolgáltatások, különösen kávéházak, to-
vábbá éttermek, büfék, étkezdék, bárok, bisztrók, salátabárok, sö-
rözõk, borozók, teaházak, cukrászdák; ételkészítési szolgáltatá-
sok; bankettszervezési szolgáltatások; étel- és italelviteli és -ellá-
tási szolgáltatások.

(111) 186.349 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05055 (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 sajt.
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(111) 186.350 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05053 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GOODLIFE
(511) 29 Ömlesztett blokk sajt.

(111) 186.351 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05032 (220) 2004.12.20.
(732) BioHun Termékforgalmazó és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Anna, 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.
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.

(111) 186.352 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05038 (220) 2004.12.20.
(732) Dudás József, Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Vízszolgáltató berendezések.

(111) 186.353 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05056 (220) 2004.12.20.
(732) MERCK & Co., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) SYMONY

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

(111) 186.355 (151) 2006.09.20.
(210) M 05 00888 (220) 2005.03.07.
(732) Le Pierrot Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 186.356 (151) 2006.09.20.
(210) M 05 00889 (220) 2005.03.07.
(732) Le Pierrot Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.357 (151) 2006.09.20.
(210) M 05 00891 (220) 2005.03.07.
(732) ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási gép-

és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló
Közhasznú Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Völgyesi András, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(111) 186.358 (151) 2006.09.20.
(210) M 05 00895 (220) 2005.03.07.
(732) ÉVELÕ PARK Termelõ és Szolgáltató Kft., Csemõ (HU)

(546)

(511) 31 Élõ növények.

(111) 186.359 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05052 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MOUNTAIN
(511) 29 Ementáli típusú sajt.

A rovat 268 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 180.242, 184.540,
184.867, 185.258, 185.263, 185.906–185.915, 185.920–185.929,
185.931, 185.932, 185.937–185.962, 186.011–186.025,
186.045–186.084, 186.086–186.092, 186.137–186.140, 186.155,
186.156, 186.173–186.175, 186.200–186.231, 186.233–186.251,
186.253–186.310, 186.312–186.315, 186.317–186.324, 186.327,
186.328, 186.330–186.332, 186.339, 186.341, 186.342,
186.344–186.353, 186.355–186.359
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 117.862
(210) M 75 01427
(180) 2006.02.11

(111) 117.867
(210) M 75 01432
(180) 2006.02.11

(111) 117.909
(210) M 75 01485
(180) 2006.02.22

(111) 118.104
(210) M 75 01681
(180) 2006.02.19

(111) 118.110
(210) M 76 00122
(180) 2006.02.21

(111) 118.111
(210) M 76 00148
(180) 2006.02.22

(111) 118.135
(210) M 76 00127
(180) 2006.02.08

(111) 118.492
(210) M 76 00155
(180) 2006.02.03

(111) 118.500
(210) M 76 00225
(180) 2006.02.17

(111) 118.501
(210) M 76 00226
(180) 2006.02.17

(111) 118.502
(210) M 76 00227
(180) 2006.02.17

(111) 118.503
(210) M 76 00228
(180) 2006.02.17

(111) 118.507
(210) M 76 00255
(180) 2006.02.23

(111) 125.539
(210) M 86 00370

(180) 2006.02.07

(111) 125.540
(210) M 86 00486

(180) 2006.02.20

(111) 125.562
(210) M 86 00369

(180) 2006.02.07

(111) 125.586
(210) M 86 00441

(180) 2006.02.18

(111) 125.596
(210) M 86 00518

(180) 2006.02.27

(111) 125.685
(210) M 86 00328

(180) 2006.02.03

(111) 125.686
(210) M 86 00332

(180) 2006.02.03

(111) 125.688
(210) M 86 00334

(180) 2006.02.03

(111) 125.690
(210) M 86 00356

(180) 2006.02.05

(111) 125.691
(210) M 86 00373

(180) 2006.02.06

(111) 125.693
(210) M 86 00395

(180) 2006.02.11

(111) 125.696
(210) M 86 00398

(180) 2006.02.11

(111) 125.701
(210) M 86 00414

(180) 2006.02.11
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(111) 125.702
(210) M 86 00429
(180) 2006.02.14

(111) 125.709
(210) M 86 00509
(180) 2006.02.26

(111) 125.810
(210) M 86 00331
(180) 2006.02.03

(111) 139.928
(210) M 96 00626
(180) 2006.02.26

(111) 142.130
(210) M 96 00519
(180) 2006.02.19

(111) 145.770
(210) M 96 00590
(180) 2006.02.22

(111) 146.083
(210) M 96 00389
(180) 2006.02.07

(111) 146.085
(210) M 96 00492
(180) 2006.02.14

(111) 146.089
(210) M 96 00610
(180) 2006.02.22

(111) 146.091
(210) M 96 00620
(180) 2006.02.23

(111) 146.092
(210) M 96 00621
(180) 2006.02.23

(111) 146.093
(210) M 96 00639
(180) 2006.02.27

(111) 146.094
(210) M 96 00640
(180) 2006.02.27

(111) 146.095
(210) M 96 00641
(180) 2006.02.27

(111) 146.097
(210) M 96 00648
(180) 2006.02.27

(111) 146.098
(210) M 96 00649
(180) 2006.02.27

(111) 146.100
(210) M 96 00686
(180) 2006.02.28

(111) 146.377
(210) M 96 00448
(180) 2006.02.12

(111) 146.378
(210) M 96 00516
(180) 2006.02.16

(111) 146.381
(210) M 96 00687
(180) 2006.02.28

(111) 146.414
(210) M 96 00369
(180) 2006.02.06

(111) 146.522
(210) M 96 00625
(180) 2006.02.26

(111) 147.506
(210) M 96 00494
(180) 2006.02.14

(111) 147.510
(210) M 96 00511
(180) 2006.02.15

(111) 147.512
(210) M 96 00540
(180) 2006.02.20

(111) 147.514
(210) M 96 00565
(180) 2006.02.21

(111) 147.515
(210) M 96 00434
(180) 2006.02.09

(111) 147.588
(210) M 96 00453
(180) 2006.02.12

(111) 147.589
(210) M 96 00454
(180) 2006.02.12

(111) 147.590
(210) M 96 00388
(180) 2006.02.07
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(111) 147.592
(210) M 96 00457
(180) 2006.02.12

(111) 147.593
(210) M 96 00458
(180) 2006.02.12

(111) 147.594
(210) M 96 00455
(180) 2006.02.12

(111) 147.595
(210) M 96 00456
(180) 2006.02.12

(111) 147.627
(210) M 96 00684
(180) 2006.02.28

(111) 147.629
(210) M 96 00449
(180) 2006.02.12

(111) 147.630
(210) M 96 00450
(180) 2006.02.12

(111) 147.631
(210) M 96 00518
(180) 2006.02.16

(111) 147.638
(210) M 96 00451
(180) 2006.02.12

(111) 147.641
(210) M 96 00452
(180) 2006.02.12

(111) 147.706
(210) M 96 00656
(180) 2006.02.28

(111) 147.712
(210) M 96 00385
(180) 2006.02.07

(111) 147.713
(210) M 96 00631
(180) 2006.02.26

(111) 147.806
(210) M 96 00514
(180) 2006.02.16

(111) 148.202
(210) M 96 00460
(180) 2006.02.12

(111) 148.235
(210) M 96 00650
(180) 2006.02.27

(111) 148.257
(210) M 96 00360
(180) 2006.02.05

(111) 148.378
(210) M 96 00381
(180) 2006.02.07

(111) 148.406
(210) M 96 00467
(180) 2006.02.13

(111) 148.483
(210) M 96 00440
(180) 2006.02.09

(111) 148.572
(210) M 96 00517
(180) 2006.02.16

(111) 148.581
(210) M 96 00589
(180) 2006.02.22

(111) 148.597
(210) M 96 00480
(180) 2006.02.14

(111) 148.598
(210) M 96 00481
(180) 2006.02.14

(111) 148.600
(210) M 96 00482
(180) 2006.02.14

(111) 148.627
(210) M 96 00499
(180) 2006.02.15

(111) 148.763
(210) M 96 00484
(180) 2006.02.14

(111) 149.087
(210) M 96 00347
(180) 2006.02.02

(111) 149.114
(210) M 96 00412
(180) 2006.02.08

(111) 149.115
(210) M 96 00418
(180) 2006.02.08
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(111) 149.119
(210) M 96 00415
(180) 2006.02.08

(111) 149.121
(210) M 96 00417
(180) 2006.02.08

(111) 149.123
(210) M 96 00328
(180) 2006.02.01

(111) 149.124
(210) M 96 00329
(180) 2006.02.01

(111) 149.149
(210) M 96 00550
(180) 2006.02.20

(111) 149.150
(210) M 96 00416
(180) 2006.02.08

(111) 149.151
(210) M 96 00407
(180) 2006.02.07

(111) 149.207
(210) M 96 00597
(180) 2006.02.22

(111) 149.222
(210) M 96 00554
(180) 2006.02.21

(111) 149.230
(210) M 96 00652
(180) 2006.02.28

(111) 149.235
(210) M 96 00555
(180) 2006.02.21

(111) 149.236
(210) M 96 00557
(180) 2006.02.21

(111) 149.238
(210) M 96 00556
(180) 2006.02.21

(111) 149.240
(210) M 96 00397
(180) 2006.02.07

(111) 149.242
(210) M 96 00404
(180) 2006.02.07

(111) 149.243
(210) M 96 00405
(180) 2006.02.07

(111) 149.244
(210) M 96 00406
(180) 2006.02.07

(111) 149.246
(210) M 96 00419
(180) 2006.02.08

(111) 149.247
(210) M 96 00423
(180) 2006.02.08

(111) 149.248
(210) M 96 00431
(180) 2006.02.08

(111) 149.249
(210) M 96 00461
(180) 2006.02.12

(111) 149.250
(210) M 96 00521
(180) 2006.02.19

(111) 149.252
(210) M 96 00523
(180) 2006.02.19

(111) 149.254
(210) M 96 00527
(180) 2006.02.19

(111) 149.258
(210) M 96 00541
(180) 2006.02.20

(111) 149.259
(210) M 96 00542
(180) 2006.02.20

(111) 149.260
(210) M 96 00543
(180) 2006.02.20

(111) 149.261
(210) M 96 00544
(180) 2006.02.20

(111) 149.262
(210) M 96 00545
(180) 2006.02.20

(111) 149.336
(210) M 96 00601
(180) 2006.02.22
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(111) 149.340
(210) M 96 00368
(180) 2006.02.06

(111) 149.356
(210) M 96 00403
(180) 2006.02.07

(111) 149.357
(210) M 96 00552
(180) 2006.02.20

(111) 149.358
(210) M 96 00553
(180) 2006.02.20

(111) 149.359
(210) M 96 00558
(180) 2006.02.21

(111) 149.362
(210) M 96 00593
(180) 2006.02.22

(111) 149.363
(210) M 96 00599
(180) 2006.02.22

(111) 149.365
(210) M 96 00623
(180) 2006.02.26

(111) 149.443
(210) M 96 00632
(180) 2006.02.26

(111) 149.445
(210) M 96 00659
(180) 2006.02.28

(111) 149.521
(210) M 96 00598
(180) 2006.02.22

(111) 149.522
(210) M 96 00420
(180) 2006.02.08

(111) 149.536
(210) M 96 00600
(180) 2006.02.22

(111) 149.581
(210) M 96 00343
(180) 2006.02.02

(111) 149.584
(210) M 96 00356
(180) 2006.02.05

(111) 149.585
(210) M 96 00355
(180) 2006.02.05

(111) 149.640
(210) M 96 00332
(180) 2006.02.01

(111) 149.649
(210) M 96 00462
(180) 2006.02.12

(111) 149.727
(210) M 96 00475
(180) 2006.02.13

(111) 149.729
(210) M 96 00476
(180) 2006.02.13

(111) 149.862
(210) M 96 00349
(180) 2006.02.02

(111) 149.864
(210) M 96 00350
(180) 2006.02.05

(111) 149.868
(210) M 96 00354
(180) 2006.02.05

(111) 149.869
(210) M 96 00363
(180) 2006.02.05

(111) 149.871
(210) M 96 00373
(180) 2006.02.06

(111) 149.872
(210) M 96 00374
(180) 2006.02.06

(111) 149.874
(210) M 96 00375
(180) 2006.02.06

(111) 149.883
(210) M 96 00622
(180) 2006.02.23

(111) 149.963
(210) M 96 00421
(180) 2006.02.08

(111) 149.982
(210) M 96 00357
(180) 2006.02.05
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(111) 149.983
(210) M 96 00358
(180) 2006.02.05

(111) 150.088
(210) M 96 00331
(180) 2006.02.01

(111) 150.089
(210) M 96 00390
(180) 2006.02.07

(111) 150.094
(210) M 96 00402
(180) 2006.02.07

(111) 150.095
(210) M 96 00488
(180) 2006.02.14

(111) 150.110
(210) M 96 00655
(180) 2006.02.28

(111) 150.151
(210) M 96 00594
(180) 2006.02.22

(111) 150.152
(210) M 96 00595
(180) 2006.02.22

(111) 150.153
(210) M 96 00596
(180) 2006.02.22

(111) 150.195
(210) M 96 00651
(180) 2006.02.27

(111) 150.267
(210) M 96 00528
(180) 2006.02.19

(111) 150.321
(210) M 96 00443
(180) 2006.02.09

(111) 150.322
(210) M 96 00444
(180) 2006.02.09

(111) 150.330
(210) M 96 00588
(180) 2006.02.21

(111) 150.332
(210) M 96 00671
(180) 2006.02.28

(111) 150.345
(210) M 96 00510
(180) 2006.02.15

(111) 150.720
(210) M 96 00468
(180) 2006.02.13

(111) 150.747
(210) M 96 00500
(180) 2006.02.15

(111) 150.748
(210) M 96 00504
(180) 2006.02.15

(111) 150.758
(210) M 96 00579
(180) 2006.02.21

(111) 150.759
(210) M 96 00580
(180) 2006.02.21

(111) 150.760
(210) M 96 00581
(180) 2006.02.21

(111) 150.761
(210) M 96 00582
(180) 2006.02.21

(111) 150.762
(210) M 96 00583
(180) 2006.02.21

(111) 150.763
(210) M 96 00584
(180) 2006.02.21

(111) 150.773
(210) M 96 00471
(180) 2006.02.13

(111) 150.774
(210) M 96 00470
(180) 2006.02.13

(111) 151.615
(210) M 96 00624
(180) 2006.02.26

(111) 152.043
(210) M 96 00384
(180) 2006.02.07

(111) 152.163
(210) M 96 00378
(180) 2006.02.06
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(111) 152.177
(210) M 96 00371
(180) 2006.02.06

(111) 152.178
(210) M 96 00372
(180) 2006.02.06

(111) 152.295
(210) M 96 00682
(180) 2006.02.28

(111) 152.297
(210) M 96 00681
(180) 2006.02.28

(111) 152.319
(210) M 96 00585
(180) 2006.02.21

(111) 152.367
(210) M 96 00661
(180) 2006.02.28

(111) 152.384
(210) M 96 00663
(180) 2006.02.28

(111) 152.654
(210) M 96 00520
(180) 2006.02.19

(111) 152.737
(210) M 96 00673
(180) 2006.02.28

(111) 152.738
(210) M 96 00676
(180) 2006.02.28

(111) 152.970
(210) M 96 00422
(180) 2006.02.08

(111) 153.099
(210) M 96 00506
(180) 2006.02.15

(111) 153.100
(210) M 96 00533
(180) 2006.02.19

(111) 153.595
(210) M 96 00688
(180) 2006.02.28

(111) 153.615
(210) M 96 00380
(180) 2006.02.07

(111) 153.623
(210) M 96 00447
(180) 2006.02.12

(111) 153.634
(210) M 96 00346
(180) 2006.02.02

(111) 155.309
(210) M 96 00376
(180) 2006.02.06

(111) 157.448
(210) M 95 03741
(180) 2005.12.15

(111) 158.093
(210) M 96 00614
(180) 2006.02.23

(111) 158.503
(210) M 96 00396
(180) 2006.02.07

(111) 161.186
(210) M 96 00677
(180) 2006.02.28

(111) 161.864
(210) M 96 00672
(180) 2006.02.28

A rovat 199 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 184.787
(732) Vodafone Group plc, Newbury, Berkshire (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(111) 118.127
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 118.319
(732) Didier-Werke AG, Wiesbaden (DE)

(111) 118.345
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

(111) 118.436
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

(111) 118.560
(732) Lockheed Martin Corporation (Maryland államban bejegyzett

cég), Bethesda, Maryland (US)

(111) 118.610
(732) MOHAWK CARPET CORPORATION, Atlanta, Georgia (US)

(111) 118.626
(732) Levi Strauss & Co., San Francisco, Kalifornia (US)

(111) 118.909
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

Zweigniederlassung Wädenswil, Appital (CH)

(111) 118.913
(732) Yanmar Co., Ltd., Osaka (JP)

(111) 119.225
(732) Phenomenon Agents Limited, Singapore (SG)

(111) 119.281
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

(111) 119.371
(732) Wizard Co., Inc. ( Delaware állam törvényei szerint mûködõ cég ),

Las Vegas, Nevada (US)

(111) 119.372
(732) The Dow Chemical Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Midland, Michigan állam (US)

(111) 119.433
(732) LANXESS Corporation, Pittsburgh (US)

(111) 120.053
(732) The Dow Chemical Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Midland, Michigan állam (US)

(111) 125.527
(732) MAHIR Magyar Hirdetõ Rt., Budapest (HU)

(111) 125.720
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

(111) 126.173
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)

(111) 126.313
(111) 126.376
(732) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. (Iowa államban

bejegyzett cég), Johnston, Iowa (US)

(111) 126.382
(732) MAZDA MOTOR CORPORATION, Hiroshima-ken (JP)

(111) 126.455
(732) Würth International AG, Chur (CH)

(111) 126.479
(111) 126.480
(111) 126.522
(732) The Dow Chemical Company Delaware államban bejegyzett cég,

Midland, Michigan (US)

(111) 141.888
(111) 142.215
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

Budapest (HU)

(111) 143.717
(111) 143.721
(111) 143.749
(111) 143.760
(111) 143.773
(111) 143.785
(111) 143.800
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(111) 144.748
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)

(111) 145.236
(732) Balatonboglári Borgazdasági Rt., Balatonboglár (HU)

(111) 145.324
(732) Beiersdorf AG, Hamburg (DE)

(111) 145.573
(732) Merrell Pharmaceuticals Inc., (Delaware államban bejegyzett

cég), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 145.577
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)

(111) 145.627
(732) AKLING IPARI ÉS KERESKEDELMI Kft., Budapest (HU)
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(111) 145.688
(111) 145.689
(111) 145.691
(111) 145.692
(732) TOYOTA Jidosha Kabushiki Kaisha (TOYOTA Motor

Corporation), Toyota-shi, Aichi-ken (JP)

(111) 145.805
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 145.860
(111) 145.861
(111) 145.862
(111) 145.863
(111) 145.864
(732) TOYOTA Jidosha Kabushiki Kaisha (TOYOTA Motor

Corporation), Toyota-shi, Aichi-ken (JP)

(111) 145.956
(732) Pfizer Health AB, Stockholm (SE)

(111) 146.167
(732) Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége,

Budapest (HU)

(111) 146.169
(732) Mentor Team Kereskedelmi Információs Szolgáltató

és Tanácsadó Kft., Balatonalmádi (HU)

(111) 146.424
(732) Szegedi Fürdõk Kft., Szeged (HU)

(111) 148.043
(732) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson

Corporation), Tokió (JP)

(111) 148.937
(732) SIMMONS COMPANY, Atlanta, Georgia (US)

(111) 149.108
(732) Great Plains Software, Inc., Fargo, North Dakota (US)

(111) 149.113
(732) Cotonificio Albini S.p.A., Albino (IT)

(111) 149.353
(732) Medical Tribune Kiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 149.479
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 149.505
(732) Linpac Plastics Limited, Knottingley, West Yorkshire (GB)

(111) 149.506
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 149.548
(732) Columbia Laboratories Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Livingston, New Jersey (US)

(111) 149.617
(732) Wheeler Industrial Co., Ltd., Taipei (TW)

(111) 149.628
(111) 149.629
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 149.792
(111) 149.793
(732) Trademark Holding Company, South Dos Palos, California (US)

(111) 149.842
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)

(111) 149.994
(732) TEKLA Festékgyártó és Szolgáltató Kft., Tapsony (HU)

(111) 150.027
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)

(111) 150.300
(732) Schering Aktiengesellschaft, Berlin (DE)

(111) 150.850
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest (HU)

(111) 150.917
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 150.960
(732) INTERVIEW, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New, York, New York (US)

(111) 151.008
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Johnston, Iowa (US)

(111) 151.044
(732) Parker Pen Products, Isleworth, Middlesex (GB)

(111) 151.265
(732) Microcide Limited, Bury St.Edmunds, Suffolk (GB)

(111) 151.276
(732) Allied Domecq PLC, London (GB)

(111) 151.426
(732) Imperial Chemical Industries PLC, London (UK)

(111) 151.464
(732) Oscar de la Renta, Ltd., New York, New York (US)

(111) 151.471
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

(111) 151.508
(732) Tulikivi Oy, Juuka (FI)

(111) 151.529
(732) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
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(111) 151.978
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 152.049
(732) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)

(111) 152.052
(111) 152.053
(732) PARKER PEN PRODUCTS, Isleworth, Middlesex (GB)

(111) 152.185
(732) DreamWorks Animation L.L.C., Glendale, California (US)

(111) 152.329
(111) 152.330
(732) GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY (Korea

törvényei szerint mûködõ vállalat), Incheon (KR)

(111) 152.347
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)

(111) 152.820
(732) CASABELLA Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

(111) 152.888
(732) BABY HOLDING KFT., Szeged (HU)

(111) 153.007
(732) CME Media Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

(111) 153.192
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)

(111) 153.232
(732) Schering Aktiengesellschaft, Berlin (DE)

(111) 153.412
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 153.458
(732) Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Dearborn, Michigan (US)

(111) 153.614
(732) EURONIL S.p.A., Milánó (IT)

(111) 153.626
(732) MOM Vízméréstechnikai Zrt., Mátészalka (HU)

(111) 153.638
(732) Pfaudler, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Rochester, New York (US)

(111) 153.659
(111) 153.661
(732) GILBARCO Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Greensboro, North Carolina (US)

(111) 153.747
(732) Berol Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

Atlanta (US)

(111) 154.736
(732) Canadean Limited, Basingstoke Hants (GB)

(111) 154.881
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)

(111) 155.652
(732) Balatonboglári Borgazdasági Rt., Balatonboglár (HU)

(111) 156.394
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Johnston, Iowa (US)

(111) 156.629
(732) La Senza Inc. (Kanada törvényei szerint mûködõ cég), Dorval,

Quebec (CA)

(111) 157.033
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

(111) 157.727
(732) Beko plc., Watford, Hertfordshire (UK)

(111) 181.477
(732) Woelm Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

Heiligenhaus (DE)

A rovat 113 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 116.025
(732) CADBURY IRELAND LIMITED, Dublin (IE)

(111) 116.329
(732) Bayer CropScience Limited, Hauxton, Cambridge (UK)

(111) 118.317
(732) CADBURY IRELAND LIMITED, Dublin (IE)

(111) 119.145
(732) RAWLPLUG LIMITED, London (GB)

(111) 119.878
(732) British American Tobacco (Germany) GmbH, Hamburg (DE)

(111) 123.108
(732) Innovia Films Limited, Wigton,Cumbria (UK)

(111) 123.664
(732) Cognis IP Management GmbH, Düsseldorf (DE)

(111) 126.455
(732) Würth International AG, Chur (CH)

(111) 133.029
(111) 133.030
(111) 133.031
(111) 133.898
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 133.973
(732) Stork Townsend Inc., Des Moines, Iowa (US)

(111) 134.026
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 135.347
(111) 135.427
(732) DD IP Holder LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Canton, Massachusetts (US)

(111) 136.402
(111) 136.403
(111) 136.404
(732) Athlete’s Foot Brands, LLC, Norcross, Georgia (US)

(111) 143.207
(732) CADBURY IRELAND LIMITED, Dublin (IE)

(111) 144.593
(111) 144.595
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 144.955
(732) KENGURU KID Kft., Budapest (HU)

(111) 145.706
(111) 145.708
(732) Olympus Ventures Limited, Leigh on Sea, Essex (GB)

(111) 149.479
(111) 149.506
(111) 149.628
(111) 149.629
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 152.330
(732) GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY (Korea

törvényei szerint mûködõ vállalat), Incheon (KR)

(111) 153.136
(732) HUNGARO SWEET Sütõipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 154.842
(732) NCORE Limited, Worcestershire WR14 1BU (GB)

(111) 156.840
(732) MYTHOS BREWERY SOCIETE ANONYME,

Thessaloniki (GR)

(111) 156.900
(732) Eastman Kodak Company (New Jersey állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Rochester, New York (US)

(111) 157.727
(732) Beko plc., Watford, Hertfordshire (UK)

(111) 158.400
(732) Varga Péter, Nagykõrös (HU)

(111) 159.855
(732) Eastman Kodak Company (New Jersey állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Rochester, New York (US)

(111) 160.513
(732) CADBURY IRELAND LIMITED, Dublin (IE)

(111) 160.893
(732) Athlete’s Foot Brands, LLC, Norcross, Georgia (US)
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(111) 161.470
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 162.161
(732) Profi-Média Kft., Baja (HU)

(111) 162.504
(111) 165.992
(732) Amazon Europe Holding Technologies SCS,

Luxembourg Societe en Commandite Simple, Charlotte (LU)

(111) 166.124
(732) Preferred Guest, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

White Plains, New York (US)

(111) 166.163
(732) Radio Bridge Media Holdings Ltd., George Town,

Grand Cayman (KY)

(111) 168.701
(732) HÁZISWEETS Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Lajosmizse (HU)

(111) 169.304
(732) CADBURY IRELAND LIMITED, Dublin (IE)

(111) 170.578
(732) Eastman Kodak Company ( New Jersey állam törvényei szerint

mûködõ vállalat ), Rochester, New York (US)

(111) 171.653
(111) 171.742
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 172.009
(732) Amazon Europe Holding Technologies SCS,

Luxembourg Societe en Commandite Simple, Charlotte (LU)

(111) 172.229
(732) CADBURY IRELAND LIMITED, Dublin (IE)

(111) 173.610
(732) Eastman Kodak Company (New Jersey állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Rochester, New York (US)

(111) 174.985
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 175.845
(732) National Grid Electricity Transmission PLC, London (GB)

(111) 178.315
(732) Buranits Ildikó, Sopron (HU)

(111) 178.636
(732) Stork Townsend Inc., Des Moines, Iowa (US)

(111) 179.119
(732) CDV Americas Ltd., West,Laval,(Qc) (CA)

(111) 181.946
(111) 181.947
(732) Bayldon Holdings Limited, Limassol, Cyprus (CY)

(111) 182.574
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 183.644
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin,

Ohio (US)

(111) 184.215
(732) GANZACÉL Fémipari Gyártó és Szerelõ Zrt., Budapest (HU)

(111) 185.076
(732) BÓDIS EDELSTAHL-TECHNIK Kft., Kaposvár (HU)

(111) 185.429
(732) Magyar Ásványvíz Zrt., Budapest (HU)

(111) 186.239
(732) DIADAL 2000 Fuvarozó és Szállítmányozó Kereskedelmi Kft.,

Érd (HU)

A rovat 66 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 113.542
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,

Budapest

(111) 118.127
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Gödölle Tamás ügyvéd,

Budapest

(111) 118.319
(732) Didier-Werke AG, Wiesbaden (DE)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 119.372
(111) 120.053
(732) The Dow Chemical Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Midland, Michigan állam (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 120.651
(111) 121.692
(111) 122.153
(111) 122.154
(111) 122.698
(111) 126.190
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,

Budapest

(111) 126.479
(111) 126.480
(111) 126.522
(732) The Dow Chemical Company Delaware államban bejegyzett cég,

Midland, Michigan (US)
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(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 128.846
(732) Friesland Hungária ZRt. 2/3, Debrecen (HU);

Compagnie Gervais Danone S.A. 1/3, Paris (FR)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 129.165
(111) 130.079
(732) Gilde Brauerei AG., Hannover (DE)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 133.486
(111) 133.488
(111) 133.490
(111) 133.494
(111) 133.495
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,

Budapest

(111) 138.391
(111) 138.392
(111) 139.099
(111) 139.100
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János ügyvéd, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(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) 143.767
(111) 143.769
(111) 143.773
(111) 143.777
(111) 143.785
(111) 143.787
(111) 143.800
(111) 144.990
(111) 144.991
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 144.992
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János ügyvéd, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(111) 145.324
(732) Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 145.360
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János ügyvéd, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(111) 145.805
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)
(740) S.B.G.& K Budapesti Ügyvédi Iroda,

dr. Sasvári Gabriella, Budapest

(111) 145.828
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 145.920
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János ügyvéd, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(111) 146.827
(111) 147.022
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor ügyvéd, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 149.113
(732) Cotonificio Albini S.p.A., Albino (IT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 150.027
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 150.917
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 151.426
(732) Imperial Chemical Industries PLC, London (UK)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Szigeti Éva, Budapest

(111) 151.529
(732) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(111) 152.049
(732) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 152.258
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A. (société anonyme),

Paris (FR)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 153.192
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 153.641
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor ügyvéd, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 153.659
(732) GILBARCO Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Greensboro, North Carolina (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 154.088
(732) Ivax Research, Inc.(Florida államban bejegyzett cég), Miami,

Florida (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 154.423
(111) 154.431
(111) 156.887
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János ügyvéd, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(111) 157.033
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

(111) 161.892
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János ügyvéd, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(111) 168.500
(111) 171.783
(111) 172.139
(111) 172.143
(732) Genzyme Corporation (Massachusetts állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cambridge, Massachusetts (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 173.368
(732) BioMarin/Genzyme LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cambridge, Massachusetts (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 173.369
(111) 173.373
(732) Genzyme Corporation (Massachusetts állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cambridge, Massachusetts (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 173.445
(732) Ivax Research, Inc., Miami, Florida (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Karácsonyi Béla

szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 175.233
(732) Genzyme Corporation (Massachusetts állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cambridge, Massachusetts (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 176.734
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR);

FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Debrecen (HU)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 177.849
(732) WIZZ Air Hungary Kft., Budaörs (HU)
(740) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 178.870
(732) Ivax Research, Inc.(Florida államban bejegyzett cég), Miami,

Florida (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 179.437
(111) 179.722
(111) 180.125
(111) 181.270
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 182.281
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János ügyvéd, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(111) 183.398
(111) 183.446
(111) 184.515
(111) 185.126
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 185.336
(111) 185.494
(111) 185.495
(111) 185.693
(111) 185.694
(111) 185.695
(111) 185.696
(111) 185.697
(111) 185.698
(111) 185.704
(111) 185.705
(732) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 185.936
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (Société Anonyme),

Paris (FR)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 186.111
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 117 db közlést tartalmaz.
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Képviselet megszûnése

(111) 118.127
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 118.319
(732) Didier-Werke AG, Wiesbaden (DE)

(111) 119.372
(111) 120.053
(732) The Dow Chemical Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Midland, Michigan állam (US)

(111) 120.651
(111) 122.153
(111) 122.154
(111) 122.698
(111) 126.190
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)

(111) 126.479
(111) 126.480
(111) 126.522
(732) The Dow Chemical Company Delaware államban bejegyzett cég,

Midland, Michigan (US)

(111) 128.846
(732) Friesland Hungária ZRt. 2/3, Debrecen (HU);

Compagnie Gervais Danone S.A. 1/3, Paris (FR)

(111) 129.165
(111) 130.079
(732) Gilde Brauerei AG., Hannover (DE)

(111) 133.486
(111) 133.488
(111) 133.490
(111) 133.494
(111) 133.495
(732) EVM Zrt., 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) 143.767

(111) 143.769
(111) 143.773
(111) 143.777
(111) 143.785
(111) 143.787
(111) 143.800
(111) 144.990
(111) 144.991
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(111) 145.324
(732) Beiersdorf AG, Hamburg (DE)

(111) 145.564
(111) 145.565
(732) FOK-GYEM Finommechanikai és Elektronikus Mûszergyártó

Szövetkezet, Budapest (HU)

(111) 145.805
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 145.828
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(111) 145.920
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

(111) 145.922
(732) FOK-GYEM Finommechanikai és Elektronikus Mûszergyártó

Szövetkezet, Budapest (HU)

(111) 146.827
(111) 147.022
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(111) 149.113
(732) Cotonificio Albini S.p.A., Albino (IT)

(111) 150.027
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)

(111) 150.917
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 151.426
(732) Imperial Chemical Industries PLC, London (UK)

(111) 151.529
(732) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

(111) 152.049
(732) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)

(111) 152.258
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A. (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 153.192
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)
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(111) 153.641
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(111) 153.659
(732) GILBARCO Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Greensboro, North Carolina (US)

(111) 157.033
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

(111) 162.104
(732) PONTON Kft., Budapest (HU)

(111) 168.500
(111) 171.783
(111) 172.139
(111) 172.143
(732) Genzyme Corporation (Massachusetts állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cambridge, Massachusetts (US)

(111) 173.368
(732) BioMarin/Genzyme LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cambridge, Massachusetts (US)

(111) 173.369
(111) 173.373
(111) 175.233
(732) Genzyme Corporation (Massachusetts állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cambridge, Massachusetts (US)

(111) 176.734
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR);

FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Debrecen (HU)

(111) 177.849
(732) WIZZ Air Hungary Kft., Budaörs (HU)

(111) 179.437
(111) 179.722
(111) 180.125
(111) 181.270
(111) 183.398
(111) 183.446
(111) 184.515
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 185.113
(732) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet,

Budapest (HU)

(111) 185.126
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

(111) 185.336
(111) 185.494
(111) 185.495
(111) 185.693
(111) 185.695
(111) 185.696
(111) 185.697
(111) 185.698
(111) 185.704

(111) 185.705
(732) Sanofi-Avensis, Párizs (FR)

(111) 185.936
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (Société Anonyme),

Paris (FR)

(111) 185.983
(732) Koller Mariann, Biatorbágy (HU)

(111) 186.111
(732) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)

(111) 186.147
(732) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet,

Budapest (HU)

(111) 186.209
(732) Fáy Jenõ, Diósd (HU); Szûcs Károly, Budapest (HU)

(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

A rovat 108 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 113.542
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)

(111) 114.587
(732) Magyaróvári Timföld és Mûkorund Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 116.329
(732) Bayer CropScience Limited, Hauxton, Cambridge (UK)

(111) 119.225
(732) Phenomenon Agents Limited, Singapore (SG)

(111) 120.203
(732) Magyaróvári Timföld és Mûkorund Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 120.651
(111) 121.692
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)

(111) 121.810
(732) Magyaróvári Timföld és Mûkorund Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 122.017
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 122.153
(111) 122.154
(111) 122.698
(111) 124.776
(111) 126.190
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
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(111) 127.692
(732) Malhotra Shaving Products Private Limited, Balanagar,

Andhra Pradesh (IN)

(111) 128.846
(732) Friesland Hungária ZRt. 2/3, Debrecen (HU);

Compagnie Gervais Danone S.A. 1/3, Paris (FR)

(111) 133.485
(111) 133.486
(111) 133.487
(111) 133.488
(111) 133.489
(111) 133.490
(111) 133.491
(111) 133.492
(111) 133.493
(111) 133.494
(111) 133.495
(111) 133.496
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)

(111) 136.447
(732) The Glenlivet Distillers Limited, Hammersmith, London (GB)

(111) 140.002
(732) Jones Investment Co. Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Wilmington, Delaware (US)

(111) 141.653
(111) 141.691
(732) Cadbury Adams Canada Inc., Toronto, Ontario (CA)

(111) 142.398
(732) Magyaróvári Timföld és Mûkorund Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 144.748
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)

(111) 144.997
(732) Entasis Zrt., Szeged (HU)

(111) 145.236
(732) Balatonboglári Borgazdasági Rt., Balatonboglár (HU)

(111) 145.627
(732) AKLING IPARI ÉS KERESKEDELMI Kft., Budapest (HU)

(111) 146.169
(732) Mentor Team Kereskedelmi Információs Szolgáltató

és Tanácsadó Kft., Balatonalmádi (HU)

(111) 148.150
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)

(111) 149.548
(732) Columbia Laboratories Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Livingston, New Jersey (US)

(111) 150.027
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)

(111) 151.529
(732) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

(111) 152.258
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A. (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 152.888
(732) BABY HOLDING KFT., Szeged (HU)

(111) 153.192
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)

(111) 153.626
(732) MOM Vízméréstechnikai Zrt., Mátészalka (HU)

(111) 153.747
(732) Berol Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

Atlanta (US)

(111) 155.652
(732) Balatonboglári Borgazdasági Rt., Balatonboglár (HU)

(111) 157.033
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

(111) 158.060
(732) STULWERK Kft., Budakeszi (HU)

(111) 161.892
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

(111) 164.861
(111) 164.913
(111) 169.158
(111) 169.502
(732) JONES INVESTMENT CO. INC. (Delaware államban

bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 172.450
(732) JBS United Inc., Sheridan, Indiana (US)

(111) 173.426
(111) 174.394
(732) Millennium Pharmaceuticals, Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Cambridge, Massachusetts (US)

(111) 176.734
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR);

FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Debrecen (HU)

(111) 177.781
(732) Millennium Pharmaceuticals, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cambridge, Massachusetts (US)
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(732) 179.437
(111) 179.722
(111) 180.125
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 180.135
(732) Mûszer Automatika Kft., Budaörs (HU)

(111) 181.270
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 182.281
(111) 182.880
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

(111) 183.398
(111) 183.446
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 183.795
(732) PHARMAMEDIA Kft., Budapest (HU)

(111) 184.515
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 184.532
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

(111) 185.126
(111) 185.936
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (Société Anonyme),

Paris (FR)

A rovat 74 db közlést tartalmaz.

Használati szerzõdés

(111) 181.366
(732) TooSTAR 97 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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