
(111) 181.776 (151) 2006.08.09.
(210) M 04 00606 (220) 2004.02.12.
(732) Soós Magdolna, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, lábbelik, bõráruk, farmerruházat.
43 Élelmezés, éttermi, cukrászdai vendéglátás, egyéb, nyílt
árusítású vendéglátás.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások, fodrászat, mani-
kûr, masszázs; szépségszalonok.

(111) 184.623 (151) 2006.05.17.
(210) M 03 01269 (220) 2003.03.25.
(732) ATCO Ltd., Calgary, Alberta (CA)
(740) dr. S. Szabó Péter ügyvéd, Bán, S. Szabó & Partners, Budapest

(541) ATCO
(511) 6 Hordozható fémszerkezetek; egyéb fémtermékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; elõre gyártott, hordozható és
összehajtható fémépületek, konténerek és azok részei, kiszolgáló-
egységei.
19 Nem fém építõanyagok a kültéri beton burkolókövek kivéte-
lével, nem fémbõl készült építési szerkezetek, szálláshely és kon-
ténerrendszerek, födémpanelek, falak, kapuk, tárolókonténerek,
kerítések és borítások.
35 Hordozható fémszerkezetek; egyéb fémtermékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; elõre gyártott, hordozható és
összehajtható fémépületek, konténerek és azok részei, kiszolgáló-
egységei (6. osztálynál megjelölt termékek), valamint nem fém
építõanyagok, nem fémbõl készült építési szerkezetek, szállás-
hely és konténerrendszerek, födémpanelek, falak, kapuk, tároló-
konténerek, kerítések és borítások (19. osztálynál megjelölt ter-
mékek) kereskedelme, értékesítése, bérlete, reklámozása és az
azokkal kapcsolatos információszolgáltatás.

(111) 184.624 (151) 2006.05.23.
(210) M 03 01069 (220) 2003.03.14.
(732) Friesland Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(541) MÁTRATEJ
(511) 29 Tej és egyéb tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt,

kefir és ezek ízesített változatai.

(111) 184.921 (151) 2006.09.05.
(210) M 04 03916 (220) 2002.08.05.
(732) BIOENVISION Inc., New York, New York állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BIOENVISION
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen rákos és autoimmun-

betegségek terápiás kezelésére szolgáló gyógyszerek.

(111) 185.389 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 05594 (220) 2003.12.22.
(732) TQMI Kft. Hungary, Budapest (HU)
(740) dr. Polgár Veres Árpád, Budapest

(546)

(511) 35 Üzleti tanácsadás; marketing- és PR-ügynökség és azzal
kapcsolatos tevékenységek; kereskedelmi célú rendezvények
szervezése (kiállítások, termékbemutatók).
41 Szakmai képzés, oktatás; szakmai tréningek szervezése;
kulturális és szakmai célú rendezvények szervezése.
42 Minõségbiztosítás; tudományos célú rendezvények szerve-
zése.

(111) 185.390 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 03460 (220) 2003.08.15.
(732) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) UNIVERSO
(511) 36 Pénzügyek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 185.411 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05086 (220) 2004.12.22.
(732) Elvedi Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(546)

(511) 35 Piackutatás, reklámozás, szakmai konzultációk üzleti
ügyekben, üzleti információk.
39 Raktározás, tárolás, szállítmányozás, áruk raktározása.

(111) 185.412 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04787 (220) 2004.11.29.
(732) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Hópehely-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 185.417 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04793 (220) 2004.11.29.
(732) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Jobb lábbal kel.
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(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 185.418 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04794 (220) 2004.11.29.
(732) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Bari-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 185.419 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04778 (220) 2004.11.29.
(732) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.420 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04796 (220) 2004.11.29.
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(554)

(511) 32 Sörök; energiaitalok, sör alapú energiaitalok; ásványvizek
és szénsavas vizek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök
és más készítmények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok, likõrök.

(111) 185.423 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04900 (220) 2004.12.08.
(732) Haj Ahmadi Jahromi Mohammad Ali, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(111) 185.424 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05088 (220) 2004.12.22.
(732) SELENA Co. S.A., Wroclaw (PL)
(740) dr. Bócz Andrea, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztó- és kötõanyagok.
17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok.

(111) 185.425 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04779 (220) 2004.11.29.
(732) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.426 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04754 (220) 2004.11.25.
(732) Full 2000 Kft., Dorog (HU)
(546)

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

(111) 185.427 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04751 (220) 2004.11.25.
(732) Berta Lóránt, Szeged (HU); Berta Róbert Csaba, Szeged (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás.
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(111) 185.428 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04891 (220) 2004.12.08.
(732) UFS Broker Biztosításközvetítõ Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 185.429 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04947 (220) 2004.12.10.
(732) AKVIN Kft., Budapest (HU)
(541) VIKTORIA
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek egyéb alkoholmentes ita-

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

(111) 185.431 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 03805 (220) 2004.09.13.
(732) dr. Fehérné dr. Mérey Ildikó, Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Beatrix, Géczi és Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HUNGAROFIT
(511) 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) 185.432 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05077 (220) 2004.12.22.
(732) WIT-SYS Consulting Számítástechnikai Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Ékes Edvárd, Ékes 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, adatfeldolgozó készülékek.

(111) 185.433 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05076 (220) 2004.12.22.
(732) Híd Rádió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György 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.
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) 185.434 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04729 (220) 2004.11.12.
(732) KILB Ingatlanforgalmazó és Lakásépítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Katona Géza, Katona és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 185.435 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05044 (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.
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(111) 185.436 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04744 (220) 2004.11.25.
(732) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) rental envelope
(511) 9 Elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülé-

kek jelek távirányítására; távirányító készülékek; akusztikus ri-
asztók; berregõk; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; detek-
torok; hamispénz-vizsgáló berendezések; felügyeleti elektromos
mûszerek; betörés és lopás elleni jelzõkészülékek; betörés és lo-
pás megelõzésére szolgáló berendezések; riasztók; ellenõrzõ-be-
rendezések és készülékek; tûzjelzõ készülékek; vezetõréteggel
bevont üvegek; elektromágneses tekercsek, elektromos teker-
csek, mágnesek; mágneshuzalok; mágneskártyák; memóriakár-
tyák, intelligens mikrokártyák, mágneses kódolók, vonalkód-le-
olvasók; CD- és DVD-lemezek lopása elleni védõ- és riasztóesz-
közök.
45 Detektívügynökségek; éjjeli õrszolgálat; betörés elleni és
biztonsági riasztás, figyelés; területek, üzletek õrzés-védelme;
testõrszolgálat; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

(111) 185.437 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04745 (220) 2004.11.25.
(732) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülé-
kek jelek távirányítására; távirányító készülékek; akusztikus ri-
asztók; berregõk; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; detek-
torok; hamispénz-vizsgáló berendezések; felügyeleti elektromos
mûszerek; betörés és lopás elleni jelzõkészülékek; betörés és lo-
pás megelõzésére szolgáló elektromos berendezések; riasztók; el-
lenõrzõ-berendezések és készülékek; tûzjelzõ készülékek; veze-
tõréteggel bevont üvegek; elektromágneses tekercsek, elektro-
mos tekercsek, mágnesek; mágneshuzalok; mágneskártyák, me-
móriakártyák, intelligens mikrokártyák, mágneses kódolók, vo-
nalkód leolvasók; CD- és DVD-lemezek lopása elleni védõ- és
riasztóeszközök.
45 Detektívügynökségek; éjjeli õrszolgálat; betörés elleni és
biztonsági riasztás, figyelés; területek, üzletek õrzés-védelme;
testõrszolgálat; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

(111) 185.438 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04750 (220) 2004.11.25.
(732) EURO-PRIMA Cukrásztermék Elõállító és Kereskedelmi

Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Geiszt Éva, Dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, Veszprém

(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) 185.439 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04941 (220) 2004.12.10.
(732) Budai és Barta Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 185.440 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05078 (220) 2004.12.22.
(732) Microsoft Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, villamos, fényképészeti, moz-
góképi, optikai, oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására, lejátszására
szolgáló készülékek, DVD-lejátszók; mágneses adathordozók,
hanglemezek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; szoftverek, játékkonzolok, videojátékok, mobilte-
lefonok, rádió- és tv-készülékek, személyes elektronikus eszkö-
zök, nyilvános kommunikációs kioszkok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítá-
si és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék; brosúrák, vékony fûzött könyvek; grafikus
ábrázolások; hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek, könyvecs-
kék, füzetek, könyvek; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyom-
tatott publikációk, nyomtatványok, plakátok, falragaszok papír-
ból vagy kartonból; prospektusok, transzparensek, értesítések
(papíráruk), folyóiratok, újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése; árubemutatás, online hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózaton; reklámozás; reklámszövegek publikálá-
sa; rádiós reklámozás; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosí-
tás, tájékoztatás.
38 Távközlés; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió,
telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továb-
bítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése elektronikus
levelezés, csevegés; helyi, vezeték nélküli és globális számítógé-
pek és mobiltelefon-hálózatokhoz való hozzáférés és ezeken tör-
ténõ információnyújtás biztosítása.
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; számítógépes szolgáltatások, fõként technikai támogatás,
információs és konzultációs szolgáltatások biztosítása a számító-
gépes hardver, számítógépes szoftver és számítógép operációs
rendszerek területén, mindez számítógépes hálózatokon és globá-
lis kommunikációs hálózatokon keresztül felajánlva; számítógé-
pes hardver- és szoftvertesztelési szolgáltatások; számítógépes
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szolgáltatások, fõként szoftverfrissítések biztosítása számítógé-
pes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresz-
tül; számítógépes szolgáltatások, fõként online magazin nyújtása
számítógépek és számítógépes szoftver területén; internetes kere-
sõrendszer szolgáltatások; online keresõ szolgáltatások nyújtása
mások számára különbözõ területeken; szellemi tulajdon köl-
csönzése; szoftverkölcsönzési szolgáltatások.
43 Vendéglátási, rendezvényszervezési szolgáltatások.

(111) 185.441 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 05079 (220) 2004.12.22.
(732) Microsoft Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Neked lehetõség. Nekünk kihívás.
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, villamos, fényképészeti, moz-

góképi, optikai, oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására, lejátszására
szolgáló készülékek, DVD-lejátszók; mágneses adathordozók,
hanglemezek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; szoftverek, játékkonzolok, videojátékok, mobilte-
lefonok, rádió- és tv-készülékek, személyes elektronikus eszkö-
zök, nyilvános kommunikációs kioszkok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítá-
si és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék; brosúrák, vékony fûzött könyvek; grafikus
ábrázolások; hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek, könyvecs-
kék, füzetek, könyvek; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyom-
tatott publikációk, nyomtatványok, plakátok, falragaszok papír-
ból vagy kartonból; prospektusok, transzparensek, értesítések
(papíráruk), folyóiratok, újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése; árubemutatás, online hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózaton; reklámozás; reklámszövegek publikálá-
sa; rádiós reklámozás; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosí-
tás, tájékoztatás.
38 Távközlés; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió,
telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továb-
bítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése elektronikus
levelezés, csevegés; helyi, vezeték nélküli és globális számítógé-
pek és mobiltelefon-hálózatokhoz való hozzáférés és ezeken tör-
ténõ információnyújtás biztosítása.
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; számítógépes szolgáltatások, fõként technikai támogatás,
információs és konzultációs szolgáltatások biztosítása a számító-
gépes hardver, számítógépes szoftver és számítógép operációs
rendszerek területén, mindez számítógépes hálózatokon és globá-
lis kommunikációs hálózatokon keresztül felajánlva; számítógé-
pes hardver és szofvertesztelési szolgáltatások; számítógépes
szolgáltatások, fõként szoftverfrissítések biztosítása számítógé-
pes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresz-
tül; számítógépes szolgáltatások, fõként online magazin nyújtása
számítógépek és számítógépes szoftver területén; internetes kere-
sõrendszer szolgáltatások; online keresõ szolgáltatások nyújtása
mások számára különbözõ területeken; szellemi tulajdon köl-
csönzése; szoftverkölcsönzési szolgáltatások.
43 Vendéglátási, rendezvényszervezési szolgáltatások.

(111) 185.442 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04892 (220) 2004.12.08.
(732) Vidák László, Siófok (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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; különösen: erszények,
pénztárcák; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; kézitáskák.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.444 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04942 (220) 2004.12.10.
(732) Balogh Adrienn, Telki (HU)
(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek; mágneses adatbázis-hordozók; hanglemezek, automata el-
osztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ ké-
szülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfel-
dolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.

(111) 185.445 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04902 (220) 2004.12.08.
(732) BIEKE (FUJIAN) SHOES CO., LTD., Jinjiangshi,

Fujian (CN)
(740) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Vadászzsákok; hátizsákok; hegymászózsákok; strandtáskák
és strandzsákok; utazóbõröndök és utazótáskák; bõrbélések láb-
belikhez; bõrfûzõk és bõrszíjak korcsolyákhoz és görkorcsolyák-
hoz; nyersbõrök; mászóövek és -szíjak bõrbõl; bõrövek nem
ruházati célra; turistabotok.
25 Cipõk, sportcipõk, futballcipõk; cipõtalpak; zoknik és haris-
nyák; kalapok és sapkák; férfi-, nõi, gyermek- és csecsemõruhá-
zat; övek; fürdõruhák; kesztyûk.

(111) 185.446 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04945 (220) 2004.12.10.
(732) ANIMPEX Kft., Budapest (HU)

(541) GUTZ
(511) 25 Alsónadrág rövid, alsószoknya rövid, bélések, bõrruházat,

csecsemõnadrág, dzsekik, fejfedõk, felsõruházat, felsõkabát, hur-
kolt kötöttáruk, ingek, kabát, készruhák, kötöttáruk, nadrágok,
nõi ruhák, pizsamák, pólók, pulóverek, sporttrikók, szoknyák,
térdnadrágok.
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(111) 185.448 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 03121 (220) 2004.07.16.
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)
(546)

(511) 16 Papír és papírcikkek; nyomtatványok, újságok és folyóira-
tok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodai cikkek; klisék.
21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok, háztartási
és konyhai célokra (nem nemesfémbõl vagy nemesfém bevonat-
tal); üvegáruk, porcelán és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati termékek, kalapáruk.
28 Játékkártyák.
32 Sörök.
35 Reklámozás, beleértve a weboldalakon, valamint külsõ és
belsõ falfelületeken történõ megjelenítést is; kereskedelmi ügyle-
tek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás és raktározás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideigle-
nes szállásadás.

(111) 185.449 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 03269 (220) 2004.07.28.
(732) Hat-Agro Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 16 Tájékoztató, tanítási, oktatási anyagok (készülékek kivéte-
lével); nyomtatott füzetek; dokumentációk, prospektusok és
egyéb nyomdaipari termékek.

(111) 185.450 (151) 2006.07.28.
(210) M 04 04112 (220) 2004.10.07.
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tej és egyéb tejtermékek, túró, túrókészítmény és mogyorós
ízesített változatai.

30 Kávé, kakaó, csokoládébevonat, csokoládé és ilyen alap-
anyagú italok és instant termékek; cukor, fagylaltok, jégkrémek;
pudingok; tej alapú pépek.

(111) 185.451 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 02535 (220) 2004.06.02.
(732) Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Barackpálinka.

(111) 185.452 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 02826 (220) 2004.06.24.
(732) Pesti Házak Ingatlanfejlesztõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Herrmann Géza, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 185.453 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 03288 (220) 2004.07.29.
(732) Stockhausen GmbH, Krefeld (DE)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosó- és fehérítõkészítmények; tisztító-, polírozó-, zsíreltá-
volító és csiszolószerek, zsíroldó szerek, folteltávolító szerek, tin-
ta-, festék- és lakkeltávolító szerek; szappanok, nevezetesen fer-
tõtlenítõ, dezodoráló és izzadáscsökkentõ szappanok, pipereszap-
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panok, szilárd és folyékony szappanok, zsíroldó szappanok; illat-
szerek, nevezetesen dezodorok személyes használatra, lábsprayk,
izzadásgátlók; illóolajok; test- és szépségápoló szerek, bõrtisztító
és -ápoló szerek, kenõcsök, paszták, krémek, testápolók, emulzi-
ók, olajok és gélek formájában, kéztisztító és -ápoló szerek, vala-
mint arctisztító és -ápoló szerek, kozmetikai készítmények, bõr-
védõ szerek kereskedelmi és ipari célokra, bõrvédõ készítmé-
nyek, kenõcsök, paszták, krémek, testápolók, emulziók, olajok és
gélek formájában; samponok, hajvizek; fogmosó szerek; fogkré-
mek.

(111) 185.454 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 03295 (220) 2004.07.29.
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, marketing, piackutatás, reklámcélú kiállítás-
szervezés, kereskedelmi, képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és
fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki, szellemi ter-
mékek és forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügy-
nöki tevékenység, számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás,
adatbanki tevékenység, mûszaki, gazdasági, kereskedelmi, ta-
nácsadói és szakértõi tevékenység.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
37 Tervezés, nevezetesen távközlési és interaktív multimé-
dia-rendszerek és -berendezések tervezése, ezek telepítése, fenn-
tartása, javítása; irodai, számítástechnikai, hírdástechnikai készü-
lékek és berendezések javítása; építészeti, építõmérnöki tevé-
kenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás.
38 Hírközlési szolgáltatások, távközlési szolgáltatások; tarifa-
kedvezmény távközlési szolgáltatások, nevezetesen hang- és kép-
telefon, adatátviteli, adatközvetítési szolgáltatások.

(111) 185.455 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 03565 (220) 2004.08.23.
(732) Ultra Premium Brands Limited, Milton Keynes,

Buckinghamshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) RED DEVIL
(511) 32 Sörök; italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsita-

lok és gyümölcslevek; energiaitalok; fagyasztott gyümölcsital-
koncentrátumok; szénsavas italok; a felsorolt italok készítéséhez
szükséges koncentrátumok és készítmények.
33 Alkoholtartalmú italok; alkoholos italkészítmények; alko-
holos kivonatok.

(111) 185.456 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 03841 (220) 2004.10.20.
(732) WebBusiness Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Mihala Ferenc ügyvéd, Kecskemét

(541) WebBusiness-Az üzlet kezdõlapja!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 185.457 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 03843 (220) 2004.09.14.
(732) FEFO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Számítógépek.

(111) 185.458 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04087 (220) 2004.10.05.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

(541) PONMEL
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszer-különlegességek, gyógyszerve-

gyészeti készítmények emberi és állatgyógyászati használatra,
vegyi termékek a gyógyászat és higiénia céljaira.

(111) 185.459 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04090 (220) 2004.10.05.
(732) Gõz Károly, Debrecen (HU)

(541) MEDGYESSY TEREM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.460 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04091 (220) 2004.10.05.
(732) Guang Hui Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mester Csaba ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Felsõruházat.

(111) 185.461 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04093 (220) 2004.10.05.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(541) LINELLA
(511) 29 Sült burgonya, chips, extrudálási eljárással elõállított burgo-

nyatermékek táplálkozási célokra.
30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-
tek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemények, teasütemé-
nyek, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészít-
mény, sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek, puffasztott ga-
bonakészítmények táplálkozási célokra.

(111) 185.462 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04094 (220) 2004.10.05.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

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

tek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemények, teasütemé-
nyek, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészít-
mény, sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek.
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(111) 185.463 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04203 (220) 2004.10.14.
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Élelmiszer-nagy- és -kiskereskedelem; alkohol és alkohol-
mentes italok nagy- és kiskereskedelme; háztartásicikk-nagy- és
kiskereskedelem; irodafelszerelések nagy- és kiskereskedelme
bútorok kivételével; papíráru nagy- és kiskereskedelem; gyógy-
szertári termékek nagy- és kiskereskedelme; illatszerek nagy- és
kiskereskedelme; tisztító-, fehérítõ- és mosószerek nagy- és kis-
kereskedelme; barkácsolási cikkek nagy- és kiskereskedelme;
kertészeti cikkek nagy- és kiskereskedelme; kempingfelszerelé-
sek nagy- és kiskereskedelme; bútor nagy- és kiskereskedelme;
elektromos készülékek nagy- és kiskereskedelme; technikai ké-
szülékek nagy- és kiskereskedelme; játékok, játékszerek nagy- és
kiskereskedelme; ruházati cikkek és fehérnemûk/alsóruházat
nagy- és kiskereskedelme; méteráru, rövidáru nagy- és kiskeres-
kedelme; táskák, cipõk nagy- és kiskereskedelme; ékszer nagy- és
kiskereskedelme; hipermarkatek, szupermarketek, kiskereske-
delmi élelmiszer-áruházak és kiskereskedelmi szakáruházak üze-
meltetése; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi ve-
zetési-szervezési tanácsadási szolgáltatás; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.464 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04218 (220) 2004.10.15.
(732) Totál Invest Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bolvári Zoltán ügyvéd, Dessewffy, Bellák, Dávid és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 185.465 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04364 (220) 2004.10.27.
(732) MagiCom Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,

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

(111) 185.466 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04368 (220) 2004.10.27.
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin,

Ohio (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) AROMETRICS
(511) 5 Autóillatosítók és autószagtalanító/szagközömbösítõ ké-

szítmények.

(111) 185.467 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04369 (220) 2004.10.27.
(732) Kettle Foods, Inc. (Oregon állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Salem, Oregon (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) KETTLE
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; burgonyapehely és burgo-

nyaszirom, valamint snackételek; húskivonatok; tartósított, szárí-
tott, sült, sütött és fõtt gyümölcs- és zöldségfélék; zselék, dzse-
mek, gyümölcsmártások; tojás, tej és tejtermékek; étolajok és ét-
kezési zsírok; pelyhek és chipsek; kukoricát tartalmazó burgonya-
pehely és burgonyaszirom; fondü; sajtmártás fondühöz; olívaolaj;
fõzõolajok; kukoricaolaj; olaj és/vagy zsírtartalmú öntetek; étola-
jok élelmiszer-származék készítéséhez; fõzõolajok; növényi ét-
olajok; kukoricaolaj; mandula; csokoládés mogyoróvaj; kókusz-
reszelék; feldolgozott, fõtt, szárított és tartósított mogyoró; mo-
gyoróvaj; mazsola; kesudió; étkezési dió és étkezési dióból ké-
szült termékek; gyümölcs- és szárított diókeverékek; konzerv- és
szárított hüvelyes zöldségfélék; édesített és sózott mogyoró.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonakészítmények, kenyér, tésztafélék és péksütemények,
fagylaltok; méz, élesztõ, melasz, sütõpor; só, mustár; bors, ecet,
szószok (ételízesítõk); fûszerek; jég; pattogatott kukorica, kukori-
caszirom és snackételek; ostyarudak; extrudált kenyér; gabonape-
hely; burgonyalisztbõl készült pelyhek; teljes kiõrlésû lisztbõl ké-
szült pelyhek; csokoládépehely; fondü; szószok; fûszerek; taco;
tortilla; ízesítõszerek illóolajok kivételével; ízesítõszerek snacké-
telekhez (illóolajok kivételével); zöldség alapú ételízesítõk (illó-
olajok kivételével); csokoládéval bevont mogyoró; mogyoró
vagy gabona, mogyoró és aszalt gyümölcs keverékét tartalmazó
müzliszeletek; édes ízesítésû mogyoró; sós-fûszeres ízesítésû mo-
gyoró; édes és sós kekszek.

(111) 185.468 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04484 (220) 2004.11.09.
(732) SZILAS-METÁL Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Fémszerkezetek és -szerelvények, különösen fémbõl ké-
szült építési anyagok, épületelemek, vasból és acélból készült tá-
rolóeszközök, tartályok, zárak, például lakatok.
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7 Gépek, különösen szerszámok (géprészek), ideértve a sajto-
lószerszámokat.
37 Bányamûvelés, különösen kavics- és homokbányászat; jár-
mûvek, különösen gépjármûvek javítása és karbantartása.
40 Hulladékgyûjtés és -kezelés, különösen inert hulladékok,
így például építési törmelékek gyûjtése és lerakása depóniákba;
fémmegmunkálás, ideértve nem vasból készült fémek öntését, így
a horganyöntést is.
43 Vendéglátó-ipari szolgáltatások, különösen étkezõhelyi
vendéglátás.

(111) 185.469 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04486 (220) 2004.11.09.
(732) Cott Beverages Inc. (Georgia államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) KICK
(511) 32 Üdítõitalok; szörpök, koncentrátumok és kivonatok alko-

holmentes italok készítéséhez.

(111) 185.471 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04692 (220) 2004.11.22.
(732) Mathiász Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Erdélyi János ügyvéd, Budapest

(541) MATHIÁSZ
(511) 33 Borok.

35 Borok forgalmazása.
43 Vendéglátóipar, szállodai szolgáltatások, panziók, kávéhá-
zak, bár, éttermek, borozók.

(111) 185.472 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04694 (220) 2004.11.22.
(732) KÉKACÉL ’93 Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.473 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04695 (220) 2004.11.22.
(732) Sanjoy Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.474 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04841 (220) 2004.12.03.
(732) SmallApp Kft., Budapest (HU)

(541) FELOR
(511) 38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás, elektro-

nikus levelezés, e-mail, hozzáférés biztosítása számítógépes vi-
lághálóhoz, számítógép-terminálok közötti összeköttetések; táv-
konferencia-szolgáltatások.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, az idetartozó terve-
zõi és kutatói tevékenység; ipari és kutató szolgáltatások; számí-
tástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szol-
gáltatások.

(111) 185.475 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04843 (220) 2004.12.03.
(732) Republic of Art Kft., Budapest (HU)

(541) ELSÕK, ELSÕNEK, ELSÕKÉZBÕL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.476 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04844 (220) 2004.12.03.
(732) Republic of Art Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.477 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04851 (220) 2004.12.03.
(732) Research in Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 76/610,158 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, be-
leértve 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 tevõ
szolgáltatások; egyirányú és kétirányú hívásértesítõ szolgáltatá-
sok; hangközlést továbbító és fogadó szolgáltatások.
41 Konzultációs és oktatási szolgáltatások információadás for-
májában harmadik személyek számára, segítségül adatok, bele-
értve cégadatok és/vagy hangközlések egyirányú vagy kétirányú
összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és integrálásához.

(111) 185.478 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04852 (220) 2004.12.03.
(732) Holládi-Horváth Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
különösen; kerékpárok; mopedek; motorkerékpárok; motorok ke-
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rékpárokhoz; motorok szárazföldi jármûvekhez; oldalkocsik; tri-
ciklik.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.479 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04853 (220) 2004.12.03.
(732) Holládi-Horváth Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

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

különösen; kerékpárok; mopedek; motorkerékpárok; motorok ke-
rékpárokhoz; motorok szárazföldi jármûvekhez; oldalkocsik; tri-
ciklik.

(111) 185.480 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05001 (220) 2004.12.16.
(732) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.481 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05002 (220) 2004.12.16.
(732) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(541) Webperc
(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,

mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyag terjeszté-
se, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.482 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05003 (220) 2004.12.16.
(732) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgófilm filmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.483 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05004 (220) 2004.12.16.
(732) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(541) Webdorado
(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,

mozgófilm filmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony füzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.484 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05005 (220) 2004.12.16.
(732) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest
(541) Webdorado.hu
(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,

mozgófilm filmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony füzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.485 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05006 (220) 2004.12.16.
(732) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
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(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest
(546)

(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgófilm filmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.486 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05007 (220) 2004.12.16.
(732) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgófilm filmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.487 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05008 (220) 2004.12.16.
(732) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos, zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgófilm filmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 185.488 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05009 (220) 2004.12.16.
(732) Gold Line Hungary Kft., Siófok (HU)

(541) BIG STARS
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

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

(111) 185.489 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05011 (220) 2004.12.16.
(732) Fõkefe Ipari Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Ecsetek.
21 Kefék.

(111) 185.490 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05013 (220) 2004.12.16.
(732) Velence Termál Fejlesztési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) Velence Rózsája Termálpart
(511) 43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállás-

adás.

(111) 185.491 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05014 (220) 2004.12.16.
(732) Cadbury Ireland Ltd, Coolock, Dublin 5 (IE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HALLS CREAMY LYPTUS
(511) 5 Gyógyhatású édességek.

30 Nem gyógyhatású édességek és cukortartalmú édességek a
rágógumikat is beleértve.

(111) 185.492 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05125 (220) 2004.12.29.
(732) Autópláza Rt., Budapest (HU);

Berma Profil Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Hírlevelek, katalógusok, prospektusok, újságok.
35 Eladási propaganda (mások számára), hirdetési hely köl-
csönzése, hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi vagy reklám-
célú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásá-
rok szervezése, kirakatrendezés, reklámozás, árubemutatás, árve-
rés, gépjármû-kereskedelem.
36 Bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki
tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; infor-
mációk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlan-
lízing; irodák [ingatlanok] bérlete; kölcsön (finanszírozás).
37 Autómosás; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javí-
tása; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (új-
ra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); jármûfénye-
zés; jármûjavítás; jármûjavító mûhelyek; jármûmosás; jármûvek
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karbantartása; jármûvek kenése; jármûvek rozsda elleni kezelése;
jármûvek tisztítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása;
raktárak építése és javítása.
39 Gépkocsikölcsönzés, gépkocsi-tetõcsomagtartók kölcsön-
zése, jármûkölcsönzés, jármûvek kölcsönzése, parkolási szolgál-
tatások; áruk raktározása.
41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy
nevelési célú kiállítások szervezése; show-mûsorok, show-mûso-
rok szervezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szórakozta-
tás.
43 Gyorséttermek, kávéházak, vendéglátóipar, éttermek.

(111) 185.493 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 05127 (220) 2004.12.29.
(732) Stabenfeldt AS, Stavanger (NO)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, könyvek, poszterek, papíráruk, tolltartók,
radírgumik.
41 Klubszolgáltatás szórakoztatásra és oktatásra; szórakozta-
tás; könyvkiadás.

(111) 185.494 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00511 (220) 2005.02.07.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest

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

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

(111) 185.495 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00512 (220) 2005.02.07.
(732) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)
(740) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest

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

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

(111) 185.496 (151) 2006.08.24.
(210) M 05 00513 (220) 2005.02.07.
(732) SG.hu Kiadói Kft., Kecskemét (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) SG.HU HÍRMAGAZIN
(511) 38 Távközlés.

(111) 185.497 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00514 (220) 2005.02.07.
(732) METABOLIFE INTERNATIONAL, INC, San Diego,

Kalifornia (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) METABOLIFE 356
(511) 5 Gyógynövényekbõl készült étrend-kiegészítõk.

(111) 185.498 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00515 (220) 2005.02.07.
(732) SWISHER INTERNATIONAL, INC., Jacksonville,

Florida (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KING EDWARD MOMENTS
(511) 34 Dohányipari termékek.

(111) 185.499 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00518 (220) 2005.02.07.
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(111) 185.500 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00521 (220) 2005.02.07.
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(111) 185.501 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00522 (220) 2005.02.07.
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(111) 185.502 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00523 (220) 2005.02.07.
(732) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYDRAFEET
(511) 3 Kozmetikai termékek, különösen revitalizáló és szabályo-

zókrémek, szappanok és spray-k a lábra, nem gyógyászati haszná-
latra.
5 Kozmetikai termékek, különösen revitalizáló és szabályo-
zókrémek, szappanok és spray-k a lábra, gyógyászati használatra.

(111) 185.503 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00524 (220) 2005.02.07.
(732) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek; valamint - különösen - lábkrémek.
5 Krémek, szappanok és spray-k lábra, gyógyászati használat-
ra.

(111) 185.504 (151) 2006.08.24.
(210) M 05 00525 (220) 2005.02.07.
(732) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek; valamint - különösen - krémek, szappanok és spray-k a
lábra.

(111) 185.505 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00526 (220) 2005.02.07.
(732) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KERACID
(511) 3 Kozmetikai termékek, különösen krémek, szappanok és

spray-k a lábra, nem gyógyászati használatra.
5 Kozmetikai termékek, különösen krémek, szappanok és
spray-k lábra, gyógyászati használatra.

(111) 185.506 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00527 (220) 2005.02.07.
(732) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KERAPAIN
(511) 3 Kozmetikai termékek, különösen krémek, szappanok és

spray-k a lábra, nem gyógyászati használatra.
5 Kozmetikai termékek, különösen krémek, szappanok és
spray-k lábra, gyógyászati használatra.

(111) 185.507 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00528 (220) 2005.02.07.
(732) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek; valamint - különösen - lábkrémek.
5 Krémek, szappanok és spray-k lábra, gyógyászati használat-
ra.

(111) 185.508 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00529 (220) 2005.02.07.
(732) Budapest Consult Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Lekvár.
30 Méz, fagylalt.
31 Állateledel.

(111) 185.511 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00576 (220) 2005.02.10.
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) BRX
(511) 12 Szárazföldi gépjármûvek.

(111) 185.512 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00705 (220) 2005.02.23.
(732) FLAXCOM Elektronikai és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Hidasiné dr. Cziegler Mária, Dr. Hidasiné dr. Cziegler Mária

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések és számológépek, mágneses
adathordozók.

(111) 185.513 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00709 (220) 2005.02.23.
(732) MONARCHIA HOLDINGS Inc., Newark, Delaware (US)
(740) dr. ifj. Partos László, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) INSPIRATION
(511) 33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alko-

holos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almabo-
rok, aperitifek, borok; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú al-
koholos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.

(111) 185.518 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 00718 (220) 2005.02.23.
(732) Daewoo International Corp., Szöul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Import-export ügynökségek, benzinkutak üzleti vezetése,
értékesítési ügynökségek, értékesítések intézése, árverezés, hote-
lek üzleti vezetése, gyógyszerészeti értékesítések szervezése,
mintadarabok terjesztése, tervszerû eladási propaganda (mások
részére), kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos segítség-
nyújtás, kereskedelmi-információs ügynökségek, marketingkuta-
tás, áruk bemutatása.

(111) 185.540 (151) 2006.07.31.
(210) M 00 06994 (220) 2000.12.29.
(732) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft.,

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

(554)

(511) 33 Skóciai származású whiskyk.
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(111) 185.543 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 00183 (220) 2004.01.16.
(732) MENAS Rt., Budapest (HU)

(541) IRS Intelligent Reporting System
(511) 9 Számítógépes program (termék).

(111) 185.545 (151) 2006.07.31.
(210) M 05 03718 (220) 2004.01.16.
(732) Újra Dolgozom Programok Országos Szövetsége,

Szeged (HU)
(740) Kakujáné Söszler Gertrúd, Szeged

(546)

(511) 41 Felnõttképzés, szakmai konferencia szervezése.
45 Szociális tanácsadás, álláskeresés, munkaerõ-közvetítés,
munkajogi tanácsadás.

(111) 185.553 (151) 2006.07.31.
(210) M 04 04920 (220) 2004.12.09.
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(541) TORVACOL
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek az állatgyógyászati termékek ki-

vételével; egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati
használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ
anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; gom-
baölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 185.600 (151) 2006.08.01.
(210) M 06 00176 (220) 2006.01.19.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) „Cool a verda”
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(111) 185.601 (151) 2006.08.01.
(210) M 06 00175 (220) 2006.01.19.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) „Coolaverda”
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(111) 185.602 (151) 2006.08.01.
(210) M 06 00508 (220) 2006.02.14.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 185.603 (151) 2006.08.01.
(210) M 03 02368 (220) 2003.06.02.
(732) Bramac Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PROTECTOR
(511) 19 Nem fémbõl készült tetõfedõ anyagok; nem fémbõl készült

tetõfedõ lemezek, nem fémbõl készült tetõborítások, tetõpala
(nem fémbõl), tetõzsindely (nem fémbõl), tetõszarufa (nem fém-
bõl) és élszarufa (nem fémbõl).

(111) 185.604 (151) 2006.08.01.
(210) M 03 04426 (220) 2003.10.21.
(732) SONY Kabushiki Kaisha (Sony Corporation), Tokyo (JP)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek friss állapotban; vetõmagok, élõ növények
és virágok; állati tápanyagok; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, valamint más alko-
holmentes italok, gyümölcs alapú italok, gyümölcslevek, gyü-
mölcsdzsúszok, szörpök, szirupok és más készítmények italok
készítéséhez.
33 Szeszes italok (kivéve sörök).

(111) 185.605 (151) 2006.08.01.
(210) M 04 01056 (220) 2004.03.09.
(732) COMPLEX Kiadó Kft., Prielle Kornélia u. 21-35. (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) CompLex Jogtár
(511) 9 Mágneses és optikai adathordozó; CD-ROM (kompakt) le-

mezen tárolt hatályos joganyag, jogszabálygyûjtemény, jogi irat-
minta-gyûjtemények.

(111) 185.606 (151) 2006.08.01.
(210) M 04 01058 (220) 2004.03.09.
(732) COMPLEX Kiadó Kft., Prielle Kornélia u. 21-35. (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Mágneses és optikai adathordozó; CD-ROM (kompakt) le-
mezen tárolt hatályos joganyag, jogszabálygyûjtemény, jogi irat-
minta-gyûjtemények.

(111) 185.607 (151) 2006.08.01.
(210) M 04 01057 (220) 2004.03.09.
(732) COMPLEX Kiadó Kft., Prielle Kornélia u. 21-35. (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) Jogtár plusz
(511) 9 Mágneses és optikai adathordozó; CD-ROM (kompakt) le-

mezen tárolt hatályos joganyag, jogszabálygyûjtemény, jogi irat-
minta-gyûjtemények.

(111) 185.630 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00285 (220) 2005.01.21.
(732) LHS Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
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(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 185.641 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00791 (220) 2005.03.01.
(732) Hermann Gergõ, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CHISPY’S
(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) 185.643 (151) 2006.08.02.
(210) M 04 03926 (220) 2004.09.22.
(732) BIOPONT PLUS Kft., Budapest (HU)

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

rított és fõzött zöldségek és gyümölcsök; 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) 185.646 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00296 (220) 2005.01.21.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(541) UNICUM csak pozitívan!
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(111) 185.647 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00287 (220) 2005.01.21.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(111) 185.650 (151) 2006.08.02.
(210) M 04 02548 (220) 2004.06.02.
(732) Derecskei Zsolt 33%, Budapest (HU);

Dobos László 34%, Felsõpakony (HU);
Farkas Tamás Zoltán 33%, Hidas (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, okta-
tóberendezések és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.651 (151) 2006.08.02.
(210) M 04 04270 (220) 2004.10.19.
(732) LASER PICTURE SHOP Kft., Budapest (HU)
(740) Szabó Gyula, Budakalász

(546)

(511) 9 Lézeres, permanens 3D képelõállító berendezések és felsze-
relések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek a lézeres 3D képelõállí-
tást létrehozó eszközök értékesítése területén.

(111) 185.652 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00095 (220) 2005.01.11.
(732) W-MAZELTOV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Éless Tamás, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) QUANTU MAX
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 185.653 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00096 (220) 2005.01.11.
(732) W-MAZELTOV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Éless Tamás, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Karl Fyer
(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.
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28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.654 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00097 (220) 2005.01.11.
(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) 185.655 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00098 (220) 2005.01.11.
(732) Dobos Imre, Hajdúböszörmény (HU)
(546)

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

(111) 185.656 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00099 (220) 2005.01.11.
(732) TAP 23 Szolgáltató Betéti Társaság, Miskolc (HU)
(740) dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

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

tevékenységek.

(111) 185.657 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00100 (220) 2005.01.11.
(732) TAP 23 Szolgáltató Betéti Társaság, Miskolc (HU)
(740) dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

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

tevékenységek.

(111) 185.658 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00102 (220) 2005.01.11.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(541) Kapcsold ki magad!
(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersül-

tek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemény, teasütemény,
linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészítmény,
sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek.

(111) 185.659 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00103 (220) 2005.01.11.
(732) Part Ingatlanfejlesztõ és Kezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Földvári Attila, Georgi-Földvári-Radnay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, vegytisztítás,
épületek tisztítása.
41 Szabadidõs szolgáltatások nyújtása.

(111) 185.660 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00104 (220) 2005.01.11.
(732) Aigle International SA, Boulogne-Billancourt (FR)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, csizmák, valamint kötöttáru, talpak
cipõkhöz és csizmákhoz, fejfedõk.

(111) 185.661 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00105 (220) 2005.01.11.
(732) SANTIAGO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátó-
ipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(111) 185.662 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00106 (220) 2005.01.11.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Louisville,

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

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, dohányzási cikkek,
öngyújtók, gyufák.
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(111) 185.663 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00107 (220) 2005.01.11.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Louisville,

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

Budapest

(541) Viceroy-The Right Choice
(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, dohányzási cikkek,

öngyújtók, gyufák.

(111) 185.664 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00108 (220) 2005.01.11.
(732) Vártok Tamás, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Egyszer használatos, papírból, kartonból és ezek kombiná-
ciójából készült termékek, különösen eldobható ruha- és ülésvé-
dõk.

(111) 185.665 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00109 (220) 2005.01.11.
(732) Lexmark International, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Lexington, Kentucky állam (US)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) LEXMARK
(511) 37 Számítógép-perifériák, így nyomtatók, többfunkciós eszkö-

zök és egyéb berendezések beszerelése, karbantartása és javítása;
technikai segítségnyújtás, így hibakeresés számítógépes periféri-
ákkal kapcsolatos problémák esetén; vásárlói kedvezmények biz-
tosítása többfunkciós eszközök és egyéb irodai berendezések
vonatkozásában.
42 Tanácsadás és konzultáció irodai berendezésekkel, nyomta-
tókkal, nyomtatók üzembe helyezésével, szövegszerkesztõkkel
és számítógépekkel kapcsolatban; szoftver, számítógépes rend-
szerek és nyomtatórendszerek tervezése, elemzése; irodai kiszol-
gáló rendszerek konfigurálása; szoftverek karbantartása és frissí-
tése; számítógépek, nyomtatók és szoftverek bérbeadása; számí-
tógépek és nyomtatók adásvétele a régiek beszámításával; irodai
berendezések, számítógépek és nyomtatók vagyonértékelése.

(111) 185.666 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00110 (220) 2005.01.11.
(732) SUPERSTATION, INC., (Georgia állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TBS VERY FUNNY
(511) 35 Online kiskereskedelmi szolgáltatások, katalógus alapján

mûködõ csomagküldõ szolgáltatások, különféle fogyasztási cik-
keket árusító kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai.
38 Hírközlés; televízió-, kábeltelevízió-, digitális televízió-,
mûholdas televízió- és rádiómûsor-közvetítõ szolgáltatások; in-
tegrált digitális platformhoz való távközlési hozzáférés biztosítá-
sa biztonságos, nagy sávszélességû számítógépes hálózat formá-
jában mozifilmek, televíziós és egyéb médiatartalmak készítésé-
hez, forgalmazásához, átviteléhez és kezeléséhez.
41 Oktatás és szórakoztatás, így televízió-mûsorok, kábeltele-
vízió, digitális televízió-mûsorok, mûholdas televízió-mûsorok és
rádiómûsorok készítése és/vagy forgalmazása és/vagy bemutatá-
sa; kábeltelevízión, televízión, rádión és globális számítógépes
hálózaton keresztül közvetített folytatásos vígjátékok, dráma-,

akció-, kaland- és/vagy animációs mûsorsorozatok és mozifilmek
készítésével kapcsolatos szolgáltatások.
42 Számítógépes szolgáltatások, online számítógépes szolgál-
tatások, így online folyóiratok; online számítógépes adatbázis és
interaktív adatbázis biztosítása; szórakozással és szórakoztatással
kapcsolatos információs weboldal biztosítása, valamint online
kapcsolatok biztosítása egyéb weboldalakhoz; ideiglenes online
szoftverhasználat biztosítása; vidámparkok és kalandparkok szol-
gáltatásai.

(111) 185.667 (151) 2006.08.02.
(210) M 05 00639 (220) 2005.02.17.
(732) Dala Tamás, Budaörs (HU)
(740) dr. Bajáky Tamás, Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 185.693 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00494 (220) 2005.02.04.
(732) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

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

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

(111) 185.694 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00492 (220) 2005.02.04.
(732) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(541) QuinaWin
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

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

(111) 185.695 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00495 (220) 2005.02.04.
(732) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

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

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

(111) 185.696 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00497 (220) 2005.02.04.
(732) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest
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(541) MetWin
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

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

(111) 185.697 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00496 (220) 2005.02.04.
(732) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) Mármarosi Tamásné, Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

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

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

(111) 185.698 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00377 (220) 2005.01.26.
(732) Sanofi-Avensis, Párizs (FR)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

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

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

(111) 185.699 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00387 (220) 2005.01.26.
(732) Uy Károly, Budapest (HU)
(740) dr. Patyi Gergely, Dr. Patyi Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.700 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00386 (220) 2005.01.26.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

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

rek, zománcok, festõanyagok és színezékek, bevonóanyagok, ma-
róanyagok, színezõanyagok, hígítók.

(111) 185.701 (151) 2006.08.03.
(210) M 05 00383 (220) 2005.01.26.
(732) Kerényi Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti 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.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 185.702 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00384 (220) 2005.01.26.
(732) Wienerberger Téglaipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 185.703 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00385 (220) 2005.01.26.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

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

rek, zománcok, festõanyagok és színezékek, bevonóanyagok, ma-
róanyagok, színezõanyagok, hígítók.

(111) 185.704 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00380 (220) 2005.01.26.
(732) Sanofi-Avensis, Párizs (FR)
(740) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest

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

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

(111) 185.705 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00379 (220) 2005.01.26.
(732) Sanofi-Avensis, Párizs (FR)
(740) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,

Budapest

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

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

(111) 185.706 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00373 (220) 2005.01.26.
(732) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

(541) VALTELLA
(511) 33 Alkoholos italok, kivétel sörök.
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(111) 185.707 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00372 (220) 2005.01.26.
(732) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

(541) CAMÉ
(511) 33 Alkoholos italok, kivétel sörök.

(111) 185.708 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04732 (220) 2004.11.24.
(732) Jana-Beauty 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).

(111) 185.709 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04247 (220) 2004.10.18.
(732) B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Patrik ügyvéd, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 185.713 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00543 (220) 2005.02.08.
(732) Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)
(541) Prémium Dog
(511) 31 Állateledel.

(111) 185.714 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00541 (220) 2005.02.08.
(732) Motor Trader Kft., Miskolc (HU)
(546)

(511) 16 Újság.
35 Reklámozás.

(111) 185.715 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00538 (220) 2005.02.08.
(732) Vino 2001 Bt., Kunhegyes (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 185.716 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00540 (220) 2005.02.08.
(732) Võcsei Csilla, Törökbálint (HU)
(740) dr. Veszely Katalin, Dezsõ és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ó-haj
(511) 35 Reklámanyagok (röplapok), prospektusok, nyomtatványok,

(áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; televíziós
reklámozás; áruminták terjesztése.
41 Gyakorlati képzés (szemléltetés); oktatás; oktatási vizsgáz-
tatás.
44 Fodrászszalonok; manikûrszolgáltatások; masszázs; szép-
ségszalonok.

(111) 185.717 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00539 (220) 2005.02.08.
(732) Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) Prémium Cat
(511) 31 Állateledel.

(111) 185.718 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00534 (220) 2005.02.08.
(732) Kucsa-Ker Kft., Veresegyház (HU)

(541) Happy Work
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.

(111) 185.719 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00533 (220) 2005.02.08.
(732) Kucsa-Ker Kft., Veresegyház (HU)
(541) Hector
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.

(111) 185.720 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00532 (220) 2005.02.08.
(732) Kucsa-Ker Kft., Veresegyház (HU)

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.
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(111) 185.721 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 00369 (220) 2005.01.26.
(732) Bartalos Mária, Komárom-Szõny (HU)
(740) dr. Knipl Zoltán ügyvéd, Budapest

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

tevékenységek; akadémiák (oktatás), elektronikus könyvek és fo-
lyóiratok online kiadása, eszmecserék és kollokviumok szervezé-
se és lebonyolítása, fordítói szolgáltatások, klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvki-
adás, levelezõ tanfolyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk,
szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése
és lebonyolítása, szórakoztatás, élõ elõadások bemutatása.

(111) 185.722 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04515 (220) 2004.11.11.
(732) MAIQI Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.723 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04739 (220) 2004.11.24.
(732) Kunné Semsei Angelika, Törökszentmiklós (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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) 185.724 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04377 (220) 2004.10.28.
(732) Soós Tésztaipari Kft., Vecsés (HU)
(740) Sajcz László, Budapest

(546)

(511) 30 Száraztészta.

(111) 185.725 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 03494 (220) 2004.08.16.
(732) Simon Gordon, Sitke (HU)
(740) dr. Pénzes Katalin, Dr. Pénzes Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; elsõsorban fából vagy
egyéb anyagokból készült konyhabútor.

(111) 185.726 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04244 (220) 2004.10.18.
(732) HIPPO 2001 Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.727 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04639 (220) 2004.11.17.
(732) Lining Sports (Shanghai) Company Limited, Shanghai (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és 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; táskák; utazótáskák; há-
titáskák; tornazsákok; övtáskák; tölténytáskák; kézitáskák; sport-
táskák; bõr utazótáskák; kempingtáskák; turistatáskák; iskolatás-
kák; bevásárlótáskák; hátizsákok; aktatáskák; bõröndök; koffe-
rek; mûbõr táskák; utazóládák; bõrbõl és mûbõrbõl készült termé-
kek; levéltárcák.
25 Ruházati cikkek; cipõk, kalapáruk; ruhanemûk; kabátok;
szélkabátok; gyapjú kötött kabátok; bõrruhák; vászon ruhanemû;
felsõkabátok; felsõruházat; tollbéléses kabátok; öltönyök; zakók;
ingek; pólók; mellények; szoknyák; nadrágok, hétköznapi ruhák;
sportruházat; svájci sapkák; sapkák; kalapok; csizmák; pelerinek;
utcai cipõk; nemezkalapok; kesztyûk; kötött ruhák; kötöttáruk;
bõrcipõk; pantallók; szandálok; lábszárvédõk; futballcipõk; zok-
nik; sportcipõk; sportzoknik; harisnyák; úszódresszek; nyakken-
dõk; kendõk; ruhavédõ betétek; tornaruhák; fürdõnadrágok; dzsú-
dózáshoz való öltözék; papucsok; futballbakancsok; nemezzel
bélelt nadrágok; ujjatlan kesztyûk; lábbeli; joggingok; szabadidõ-
ruhák.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; labdák játé-
kokhoz; futball-labdák; kosárlabdák; röplabdák; golflabdák; te-
niszlabdák; golfütõk, golftáskák; teniszütõk; speciális sportlábbe-
li; sportövek; kisméretû labdák sportoláshoz; teniszütõtartó zsá-
kok; ütõk; ütõk játékokhoz; kesztyûk játékokhoz (kiegészítõk já-
tékokhoz); csuklószorítópánt; lábszárvédõk; térdvédõk (sportcik-
kek); könyökvédõk; védõbetétek (sportruházat részeiként); szu-
venír babák, szuvenír labdák, szuvenír játékok, játék szuvenír
kulcstartók.
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(111) 185.728 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04452 (220) 2004.11.04.
(732) Degenfeld Szõlészeti Borászati és Kereskedelmi Bt.,

Tarcal (HU)

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 185.729 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 03482 (220) 2004.08.16.
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Húsból készült élelmiszerek; sertés-, hal- és szárnyaskészít-
mények; tartósított (konzerv) és fõzött gyümölcsök és zöldségek;
tojás, sajt, tej, tejkészítmények; savanyúságok; desszertek.
30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, húsos szendvicsek, sertés-
hús szendvicsek, halas szendvicsek; kétszersültek, kekszek; ke-
nyér; teasütemények; aprósütemények; csokoládé; kávé; kávéhe-
lyettesítõk, pótkávé; tea; mustár; zabliszt, zabpehely; tészták,
tésztafélék; szószok; fûszerek; cukor.
32 Alkoholmentes italok; szirupok és egyéb készítmények ita-
lok készítéséhez.
41 Oktatási tárgyú információk/anyagok az egészség, a táplál-
kozás és a fitnesz területén.
43 Éttermekkel és egyéb étel és ital árusításával kapcsolatos lé-
tesítmények mûködtetésével kapcsolatos szolgáltatások; hazavi-
telre szánt ételek elõkészítésével és értékesítésével kapcsolatos
szolgáltatások.

(111) 185.730 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04964 (220) 2004.12.13.
(732) Matrac Király Kft., Ócsa (HU)
(541) MATRAC KIRÁLY
(511) 35 Matractermékek kis- és nagykereskedelme.

(111) 185.731 (151) 2006.08.04.
(210) M 05 01424 (220) 2005.04.19.
(732) 5G TEAM Kft., Szolnok (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi 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 irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Inhalálókészülék, füstölésre szolgáló készülék gyógyászati
alkalmazásra, gyógyászati készülékek és eszközök, légzésvolu-
men-mérõk (orvosi készülékként), magnetoterápiás készülékek.

(111) 185.732 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04142 (220) 2004.10.12.
(732) Segesváry Attila, Szeged (HU); Kovács Evelin, Szeged (HU)

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

(111) 185.733 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04966 (220) 2004.12.13.
(732) Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 185.734 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 03629 (220) 2004.08.27.
(732) Ripca-VGSZ Kft., Budapest (HU)

(541) RIPCA
(511) 9 Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,

tárolására, ellenõrzésére és szabályozására szolgáló készülékek.
17 Gumiból, mûanyagokból, azbesztbõl, csillámból készült
szigetelõanyagok, csövek, vezetékek, tömítõ-, kitömõ, szigetelõ-
anyagok általában.
35 Reklámtevékenység és kereskedelmi ügyletek, gépjármû
villamossági elektromos kis fõdarabok és gépjármû villamossági
elektromos egyéb alkatrészek és segédanyagok kiskereskedelme.

(111) 185.735 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 03625 (220) 2004.08.27.
(732) Dr. FITOKUP Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 5 Gyógyhatású termékek.

(111) 185.736 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04638 (220) 2004.11.17.
(732) Lining Sports (Shanghai) Company Limited, Shanghai (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és 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; táskák; utazótáskák; há-
titáskák; tornazsákok; övtáskák; tölténytáskák; kézitáskák; sport-
táskák; bõr utazótáskák; kempingtáskák; turistatáskák; iskolatás-
kák; bevásárlótáskák; hátizsákok; aktatáskák; bõröndök; koffe-
rek; mûbõr táskák; utazóládák; bõrbõl és mûbõrbõl készült termé-
kek; levéltárcák.
25 Ruházati cikkek; cipõk, kalapáruk; ruhanemûk; kabátok;
szélkabátok; gyapjú kötött kabátok; bõrruhák; vászon ruhanemû;
felsõkabátok; felsõruházat; tollbéléses kabátok; öltönyök; zakók;
ingek; pólók; mellények; szoknyák; nadrágok, hétköznapi ruhák;
sportruházat; svájci sapkák; sapkák; kalapok; csizmák; pelerinek;
utcai cipõk; nemezkalapok; kesztyûk; kötött ruhák; kötöttáruk;
bõrcipõk; pantallók; szandálok; lábszárvédõk; futballcipõk; zok-
nik; sportcipõk; sportzoknik; harisnyák; úszódresszek; nyakken-
dõk; kendõk; ruhavédõ betétek; tornaruhák; fürdõnadrágok; dzsú-
dózáshoz való öltözék; papucsok; futballbakancsok; nemezzel
bélelt nadrágok; ujjatlan kesztyûk; lábbeli; joggingok; szabadidõ-
ruhák.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; labdák játé-
kokhoz; futball-labdák; kosárlabdák; röplabdák; golflabdák; te-
niszlabdák; golfütõk, golftáskák; teniszütõk; speciális sportlábbe-
li; sportövek; kisméretû labdák sportoláshoz; teniszütõtartó zsá-
kok; ütõk; ütõk játékokhoz; kesztyûk játékokhoz (kiegészítõk já-
tékokhoz); csuklószorítópánt; lábszárvédõk; térdvédõk (sportcik-
kek); könyökvédõk; védõbetétek (sportruházat részeiként);
szuvenír babák, szuvenír labdák, szuvenír játékok, játék szuvenír
kulcstartók.

(111) 185.737 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 03898 (220) 2004.09.20.
(732) Markin Vlagyimir, Budapest (HU);

Poliscsuk Tatjana, Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Japán licenc alapján gyártott gépek és szerszámgépek; mo-
torok; tengelykapcsolók és erõátviteli elemek; keltetõgépek.
8 Japán licenc alapján gyártott kéziszerszámok és kézzel mû-
ködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; bo-
rotvák.

(111) 185.738 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04960 (220) 2004.12.13.
(732) Könyvkuckó 2004 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Blokkok (papíráruk), borítékok (papíripari), brosúrák, vé-
kony fûzött könyvek, ceruzahegyezõk, ceruzák, csomagolópapír,
daloskönyvek, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék (papír-
ipari), folyóiratok, földgömbök, földrajzi térképek, füzetek, grafi-
kai reprodukciók, iratgyûjtõk, dossziék, íróeszközök, írószerek,
iskolaszerek (papírból), kártyák, képregények, kézikönyvek,
könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, levelezõlapok, ma-
gazinok, naptárak, naptárak letéphetõ lapokkal, noteszok, nyom-
tatott órarendek, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, papír-
áruk, papírszalagok, radírgumik, rajzeszközök, tolltartók, töltõce-
ruzák, töltõtollak, újságok, zacskók csomagolásra, zenélõ üdvöz-
lõlapok, öntapadó címkék, üdvözlõlapok/kártyák.

(111) 185.739 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 05106 (220) 2004.12.23.
(732) EUROTEXTIL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nagyházi Zoltán, Bp. 202. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 185.740 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 05108 (220) 2004.12.23.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ALFUZOSTAD
(511) 5 Gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények; egészség-

ügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi haszná-
latra, csecsemõtápszerek; ragtapaszok, sebkötözõ szerek; fogtö-
mõ készítmények fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó
szerek; fungicid- és herbicidkészítmények.

(111) 185.741 (151) 2006.08.04.
(210) M 04 04626 (220) 2004.11.17.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Kábel
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, villamos, mozgóképi, optikai,

súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), berende-
zések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok mûvé-
szek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételé-
vel); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyom-
dabetûk; klisék.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 185.744 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 03347 (220) 2004.08.04.
(732) PRINCE OLIVER Bt., Budapest (HU)

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

(111) 185.745 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 03480 (220) 2004.08.16.
(732) Radex Communications Reklámügynökség Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Kép- és hanghordozók, elsõsorban mûsoros videokazetták,
videolemezek, mûsoros audiokazetták, szalagok és kompaktle-
mezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; elsõsorban könyvek, magazinok,
képeslapok, folyóiratok.
41 Szórakoztatás; elsõsorban könyvkiadás, hírlap- és folyó-
irat-kiadás, filmgyártás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-
line kiadása, videofilmgyártás, videoszalagra filmezés, rádió- és
televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, televíziós
szórakoztatás, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése.

(111) 185.746 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04446 (220) 2004.11.04.
(732) Tempo Egészségpénztár, Budapest (HU)

(541) Tempo Az Egészségpénztár
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyes és vagyontárgyak védelmére.

(111) 185.747 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04456 (220) 2004.11.04.
(732) Menarini International Operations Luxembourg S.A.,

Luxembourg (LU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LARESIN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; egészségügyi

készítmények gyógyászati célra.

(111) 185.748 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04146 (220) 2004.10.12.
(732) CORVUS DESIGN Kft., Budapest (HU)

(541) SAVANNA
(511) 30 Csokoládé.

(111) 185.749 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 03899 (220) 2004.09.20.
(732) Hungary Triple Share Kft., Budapest (HU)

(541) 2U
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, övek.

(111) 185.750 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04021 (220) 2004.09.30.
(732) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(111) 185.751 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04016 (220) 2004.09.30.
(732) MÁTRIX MÉDIA Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zalavári György ügyvéd, Zalavári Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
35 Reklámozás.

(111) 185.752 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 05100 (220) 2004.12.23.
(732) EuroWeb Internet Szolgáltató Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gál Gábor, Dr. Gál Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 185.753 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04026 (220) 2004.09.30.
(732) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(111) 185.754 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04024 (220) 2004.09.30.
(732) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(111) 185.755 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 01475 (220) 2004.03.31.
(732) TQMI Kft. Hungary, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Üzleti tanácsadás; kereskedelmi célú rendezvények szerve-
zése (kiállítások, termékbemutatók).

(111) 185.756 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 02640 (220) 2004.06.09.
(732) PAROLE Szolgáltató és Szervezõ Bt., Monor (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, tanítási, oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével).
41 Oktatási szolgáltatás.

(111) 185.757 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 03770 (220) 2004.09.08.
(732) Állami Nyomda Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 185.758 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04022 (220) 2004.09.30.
(732) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(111) 185.759 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04153 (220) 2004.10.12.
(732) S.C. Intermark S.R.L., Stei (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Üdítõitalok.
35 Kereskedelmi ügyletek.

(111) 185.760 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 03350 (220) 2004.08.04.
(732) TERMOSZIG-POLIGON Kft., Budapest (HU)
(740) Bóta János László, Budapest

(546)

(511) 17 Extrudált PVC-szalag, hõ- és hangszigetelési célokra.
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(111) 185.761 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 05102 (220) 2004.12.23.
(732) Zala Megyei Közgyûlés, Zalaegerszeg (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
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 adathodozók;
hanglemezek; automata elárusító berendezések 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.
38 Távközlés.

(111) 185.762 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 05111 (220) 2004.12.23.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Ömlesztett reszelt sajt.

(111) 185.763 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 03067 (220) 2004.07.13.
(732) 1 A PHARMA Magyarország Kft. „B.A.”, Szentendre (HU)

(740) dr. Kállay Péter, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ és foglenyomat ké-
szítésére szolgáló anyagok; fertõtlenítõszerek, kártevõirtók, gom-
baölõ szerek, gyomirtó szerek.
35 Reklámozás és üzletmenettel kapcsolatos tevékenységek.

(111) 185.764 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04152 (220) 2004.10.12.
(732) „MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kávé alapú italok, kávéitalok cukorral és tejszínnel,
kapucsínó, cukor, tejszín, azonnal oldódó kávé, csokoládé, csoko-
ládé alapú italok, inni való csokoládé, azonnal oldódó csokoládé,
vitaminokkal dúsított kávé, ásványokkal dúsított kávé, kakaó,
kakaó alapú italok.

(111) 185.765 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 03634 (220) 2004.08.27.
(732) Ripca-VGSZ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, ellenõrzésére és szabályozására szolgáló készülékek.
17 Gumiból, mûanyagokból, azbesztbõl, csillámból készült
szigetelõanyagok, csövek, vezetékek, tömítõ-, kitömõ, szigetelõ-
anyagok általában.
35 Reklámtevékenység és kereskedelmi ügyletek, gépjármû
villamossági elektromos kis fõdarabok és gépjármû villamossági
elektromos egyéb alkatrészek és segédanyagok kiskereskedelme.

(111) 185.766 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 02643 (220) 2004.06.09.
(732) „UNICO-TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Sarnyai Sándor, 230. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
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32 Sörök: ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 185.767 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 02332 (220) 2004.05.17.
(732) INTER CEH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Attila, Kiss Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Karóra; nyakkendõtûk.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, kártyák,
blokkok; papíripari cikkek; irodai cikkek (bútorok kivételével);
mûanyag lapok.

(111) 185.768 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04025 (220) 2004.09.30.
(732) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(111) 185.769 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 03772 (220) 2004.09.08.
(732) Pukholm Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 185.770 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04023 (220) 2004.09.30.
(732) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(111) 185.771 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04799 (220) 2004.11.30.
(732) Holdvilág Kiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari kiadványok.

(111) 185.772 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 05098 (220) 2004.12.23.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
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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) 185.773 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04802 (220) 2004.11.30.
(732) GARDA Hungária 2001 Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 30 Gyümölcsízû puha karamella.

(111) 185.774 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04313 (220) 2004.10.21.
(732) MM-GENIUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Rozgonyi Balázs ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanya-
gok; csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályba); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel).
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok.

(111) 185.775 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04434 (220) 2004.11.03.
(732) ASTI Budapest Vendéglátóipari és Szolgáltató

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

Budapest

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

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

(111) 185.776 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04604 (220) 2004.11.16.
(732) AUTÓMECHANIKA Ipari és Kereskedelmi Bt., Szeged (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) PANCAR
(511) 12 Jármûvek; javítókészletek belsõ gumiabroncstömlõkhöz;

gépkocsialkatrészek, amelyek a 12. áruosztályba tartoznak.

37 Gépkocsik karbantartása és javítása; jármûjavító mûhelyek.

(111) 185.777 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04608 (220) 2004.11.16.
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading

as TOYOTA MOTOR CORPORATION), Toyota-shi,
Aichi-ken (JP)

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

(541) IS250
(511) 12 Gépjármûvek és azok szerkezeti részei.

(111) 185.778 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04611 (220) 2004.11.16.
(732) GANTELINE Kft., Érd (HU)

(546)

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

(111) 185.779 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04613 (220) 2004.11.16.
(732) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos ügyvéd, Nyíregyháza

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

mények és cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok.

(111) 185.780 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04615 (220) 2004.11.16.
(732) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos ügyvéd, Nyíregyháza

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

amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.

(111) 185.781 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04616 (220) 2004.11.16.
(732) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) Van hozzá szemünk.
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(511) 30 Rizs, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-
mények és cukrászsütemények; élesztõ, sütõporok.

(111) 185.782 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04617 (220) 2004.11.16.
(732) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos ügyvéd, Nyíregyháza

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

amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.

(111) 185.783 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04618 (220) 2004.11.16.
(732) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) Hízlaljon profitot!
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.

(111) 185.784 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04619 (220) 2004.11.16.
(732) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos ügyvéd, Nyíregyháza

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

mények és cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok.

(111) 185.785 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04431 (220) 2004.11.03.
(732) DOXABI Rt., Miskolc (HU)
(541) DR.INGATLAN
(511) 36 Ingatlanügyletek.

(111) 185.786 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04598 (220) 2004.11.16.
(732) Kerekes Kft., Ebes (HU)

(546)

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

(111) 185.787 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04622 (220) 2004.11.16.
(732) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) A mérhetõ siker.
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.

(111) 185.788 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04771 (220) 2004.11.29.
(732) Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 185.789 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04773 (220) 2004.11.29.
(732) Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 185.790 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04774 (220) 2004.11.29.
(732) Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 185.791 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04777 (220) 2004.11.29.
(732) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 185.792 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 01074 (220) 2005.03.23.
(732) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.793 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 01075 (220) 2005.03.23.
(732) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.794 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 01076 (220) 2005.03.23.
(732) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.795 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 01077 (220) 2005.03.23.
(732) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.796 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 01078 (220) 2005.03.23.
(732) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.797 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 01079 (220) 2005.03.23.
(732) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.798 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 02295 (220) 2004.05.14.
(732) Házas Hétvége Katolikus Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Házas hétvége
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; különösen vallási össze-
jövetelek szervezése.

(111) 185.799 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 02296 (220) 2004.05.14.
(732) Házas Hétvége Katolikus Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Jegyes hétvége
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, különösen vallási össze-
jövetelek szervezése.

(111) 185.800 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 00024 (220) 2005.01.05.
(732) Szórádi Róbert, Budapest (HU); Petõ László, Budapest (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Bálok szervezése, hagyományõrzés, kulturális tevékenység.
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(111) 185.801 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04772 (220) 2004.11.29.
(732) Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 185.802 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04775 (220) 2004.11.29.
(732) Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 185.803 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04422 (220) 2004.11.03.
(732) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Skócia (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(111) 185.804 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04599 (220) 2004.11.16.
(732) MB-AUTO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harkányi Ágnes, Harkányi és Czövek Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 185.805 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04600 (220) 2004.11.16.
(732) MB-AUTO Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harkányi Ágnes, Harkányi és Czövek Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 185.806 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04601 (220) 2004.11.16.
(732) Horváth Gábor, Budapest (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(111) 185.808 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04607 (220) 2004.11.16.
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading

as TOYOTA MOTOR CORPORATION), Toyota-shi,
Aichi-ken (JP)

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

(541) IS220d
(511) 12 Gépjármûvek és azok szerkezeti részei.

(111) 185.809 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04610 (220) 2004.11.16.
(732) Triangle Holdings Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Parragi Edina Katalin, Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Clearwater Group
(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység, balesetbiztosítás, betegség-

biztosítás, bérházak kezelése, biztosítási-, statisztikai szolgáltatá-
sok, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, biz-
tosítások, finanszírozási szolgáltatások, gyûjtések szervezése, hi-
telirodák, információk nyújtása biztosítási ügyekben, ingatlanke-
zelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynök-
ségek, irodák, ingatlanok bérlete, jelzálog-hitelezés, jótékonysági
célú gyûjtések, kölcsön (finanszírozás), lakásbérlet, lakásügy-
nökségek, lakbérbehajtás, mezõgazdasági ingatlanok bérlete,
óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi
elemzések, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, in-
gatlan), pénzügyi igazgatás, pénzügyi információk nyújtása,
pénzügyi tanácsadás, szállásügynökségek (apartmanok), tele-
bank-szolgáltatások, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése,
tûzkár elleni biztosítás, vagyonkezelés, életbiztosítás.

(111) 185.810 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04620 (220) 2004.11.16.
(732) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

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

amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.

(111) 185.811 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04621 (220) 2004.11.16.
(732) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos ügyvéd, Nyíregyháza

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

amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.

(111) 185.812 (151) 2006.08.07.
(210) M 04 04623 (220) 2004.11.16.
(732) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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(541) Ha számít a körítés ...
(511) 30 Rizs; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-

mények és cukrászsütemények; élesztõ, sütõporok.

(111) 185.813 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 00032 (220) 2005.01.05.
(732) Herba Hungary Rt., Göd (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EDINA
(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.

(111) 185.815 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 00035 (220) 2005.01.05.
(732) Sárkány Lovagrend, Budapest (HU)
(740) dr. Tuller András ügyvéd, Budapest

(541) O quam misericors est Deus, justus et patiens
(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 185.816 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 00036 (220) 2005.01.05.
(732) Sárkány Lovagrend, Budapest (HU)
(740) dr. Tuller András ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 185.817 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 00037 (220) 2005.01.05.
(732) Sárkány Lovagrend, Budapest (HU)
(740) dr. Tuller András ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 185.818 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 00038 (220) 2005.01.05.
(732) Sárkány Lovagrend, Budapest (HU)
(740) dr. Tuller András ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 185.819 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 00040 (220) 2005.01.05.
(732) Sárkány Lovagrend, Budapest (HU)
(740) dr. Tuller András ügyvéd, Budapest

(541) Sárkány Lovagrend/ORDO DRACONUM/
(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 185.820 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 00041 (220) 2005.01.05.
(732) Kosztolányi József, Kulcs (HU)

(546)

(511) 2 Festékek.
19 Nem fémbõl készült építõanyagok.

(111) 185.821 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 00222 (220) 2005.01.18.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyard Kft., Sopron (HU)

(541) Mona Lisa
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(111) 185.822 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 00223 (220) 2005.01.18.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyard Kft., Sopron (HU)

(541) Impressionen Rouge - La Féminine
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(111) 185.823 (151) 2006.08.07.
(210) M 05 00224 (220) 2005.01.18.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyard Kft., Sopron (HU)
(541) Terra Hungaria
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(111) 185.824 (151) 2006.08.08.
(210) M 05 00227 (220) 2005.01.18.
(732) Euro Millennium Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) CÉDRUS
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(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; lakástextíliák, asztalkendõk, asztal-
terítõk, ágynemûk, ágytakarók, ágyterítõk, függönyök, mosdó-
kesztyûk, párnahuzatok, poháralátétek, (asztalnemûk), szalvéták,
tányéralátétek textilbõl, törülközõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; felsõruházat, nõi ruhák,
övek.

(111) 185.825 (151) 2006.08.08.
(210) M 05 00226 (220) 2005.01.18.
(732) Euro Millennium Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; lakástextíliák, asztalkendõk, asztal-
terítõk, ágynemûk, ágytakarók, ágyterítõk, függönyök, mosdó-
kesztyûk, párnahuzatok, poháralátétek, (asztalnemûk), szalvéták,
tányéralátétek textilbõl, törülközõk.

(111) 185.826 (151) 2006.08.08.
(210) M 05 00225 (220) 2005.01.18.
(732) FINACON-T Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pankotai Zoltán, Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 185.827 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04469 (220) 2004.11.05.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut állam (US)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) ZMAX COMPLETE
(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) 185.828 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04468 (220) 2004.11.05.
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) GRANUFLEX SIGNAL
(511) 5 Orvosi és sebészeti kötszerek és sebpólyák.

(111) 185.829 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04467 (220) 2004.11.05.
(732) L.C.Licensing, Inc., New York, New York állam (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 185.830 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04462 (220) 2004.11.05.
(732) dr. Arne Gobert, Budapest (HU)
(740) EY Law Luther Menold Fest és Kajli Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 185.831 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04470 (220) 2004.11.05.
(732) Computer Associates Think, Inc. (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) COMPUTER ASSOCIATES CLEVERPATH
(511) 9 Számítógépes szoftver beléptetõ rendszerek és üzleti alkal-

mazások intelligens rendszeréhez.

(111) 185.832 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04471 (220) 2004.11.05.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) RAMICARD
(511) 5 Gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények; egészség-

ügyi készítmények orvosi használatra; orvosi célokra alkalmas di-
étás anyagok, csecsemõtápszerek; ragtapaszok, kötözõanyagok;
fogtömõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó
készítmények; fungicidek, herbicidek.

(111) 185.833 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04473 (220) 2004.11.05.
(732) ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Kft.,

Pécs (HU)

(546)

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

(111) 185.834 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04646 (220) 2004.11.18.
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Czifra Péter, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(111) 185.835 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04652 (220) 2004.11.18.
(732) Durostone Építõipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; beton, habarcs építési
célokra.

(111) 185.836 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04653 (220) 2004.11.18.
(732) Durostone Építõipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; beton, habarcs építési
célokra.

(111) 185.837 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04657 (220) 2004.11.18.
(732) „3” ÁSZ Kft., Farmos (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, gyermek-, nõi, férfizok-
nik, gyermek-, nõi, harisnya-harisnyanadrág, gyermek-, nõi, fér-
fipólók, gyermek-, nõi, férfi szabadidõruhák, gyermek-, nõi, férfi-
sapka és sál, gyermek-, nõi, férfikonfekció, gyermek-, nõi, férfi-
ing, gyermek-, nõi, férfi síruhák, mezek, sportszárak, sportcipõk.

(111) 185.838 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04658 (220) 2004.11.18.
(732) UNION Biztosító Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítások.

(111) 185.839 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04664 (220) 2004.11.18.
(732) Neutrogena Corporation, Los Angeles, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NEUTROGENA ESSENTIAL SOY
(511) 3 Szappanok; illatszerek; kölnivizek; piperevizek; kozmeti-

kumok; illóolajok; nem gyógyászati piperekészítmények; hintõ-
porok piperehasználatra; ajakrúzsok; készítmények hajra; sampo-
nok; kondicionálók; korpa elleni samponok és kondicionálók;
hajspray-k; fejbõrápolók; hajformázók; nem gyógyászati készít-
mények bõrápolásra; krémek, folyadékok, emulziók, zselék, tisz-
títók, tonikok; szépségmaszkok, arcpakolások, körömápoló ké-
szítmények, körömlakkok; fürdõolajok, masszázsolajok, arcola-
jok, arcfestékek, arc- és testpúderek, fürdõ- és tusolókészítmé-
nyek, fürdõzselék, hidratáló testlemosók, testpermetek, testpúde-
rek, testspray-k és száraz olajos spray-k; napozókészítmények;
napvédõk, napfényszûrõk, napvédõ folyadékok, napvédõ kré-
mek, önbarnító spray-k, krémek és folyadékok testre és arcra, arc-
barnítók; izzadásgátlók, dezodorok személyi használatra; ajak-
hidratálók; nem gyógyászati balzsamok; lábkrémek, hidratálók;
nem gyógyászati védõ és hidratáló kenõcsök, krémek és tisztítók;
pórustisztító készítmények, pórustisztító csíkok, maszkok, radí-
rok és tonizáló összehúzók; öregedést késleltetõ krémek, folyadé-
kok és zselék; szempillaápoló készítmények és kondicionálók;
szempillafestékek.

(111) 185.840 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04665 (220) 2004.11.18.
(732) EKREN Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krzyzewsky Miklós, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Szoftvertermékek.

(111) 185.841 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04973 (220) 2004.12.14.
(732) ESTON International Ingatlantanácsadó Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Cseri Zsuzsanna, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 185.842 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04971 (220) 2004.12.14.
(732) Microsoft Corporation (Washington államban bejegyzett

cég), Redmond, Washington (US)
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(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) NEKED LEHETÕSÉG.NEKÜNK KIHÍVÁS.
(511) 9 Operációs rendszer szoftver; számítógépes szoftver hálózati

használathoz és szolgáltatásokhoz; számítógépes szoftver bizton-
sági használatra és felhasználói azonosításhoz; számítógépes
programok, szerkesztõprogramok, hibakeresõ és elhárító progra-
mok és segédprogramok más számítógépes programok létrehozá-
sához; számítógépes programok, nevezetesen játékszoftver szá-
mítógépen és videojáték lejátszókon történõ használatra; elektro-
nikus formában kiadott munkák vételére, megjelenítésére, tárolá-
sára és rendszerezésére szolgáló szoftver; CD-ROM és letölthetõ
referenciamunkák különbözõ területeken; számítógépes szoftver
olyan számítógépes modem mûveleteinek felügyeletére és beállí-
tásainak igazítására, mely a kommunikációt és adatátvitelt opti-
malizálja a számítógép és az internetszolgáltató között; számító-
gépes szoftver számítógépes modemek telepítéséhez és beállítá-
sukhoz történõ használatra; számítógépes szoftver számítógépes
modemek tervezéséhez és fejlesztésükhöz; számítógépes szoftver
felhasználói azonosításhoz, aláírás és kulcsszó biztonsági haszná-
latra és cseréjére, valamint adatcserére; számítógépes programok
más számítógépes programok fejlesztésére; internetkészülékek,
nevezetesen számítógépek interneteléréshez; televíziók; számító-
gépek és vezeték nélküli telefonos készülékek kábelhálózatok-
hoz, vezeték nélküli hálózatokhoz, számítógépes hálózatokhoz és
globális kommunikációs hálózatokhoz való hozzáféréshez; tele-
víziós (külsõ) dekódoló dobozok; kábeltelevíziós szabályozók;
távirányító eszközök televíziókhoz, számítógépekhez és DVD-le-
játszókhoz; elektronikus berendezések direkt sugárzású mûhol-
das jelek vételére, nevezetesen vevõ készülékek, mûholdas para-
bolaantennák, valamint a hozzájuk tartozó antennák és távirányí-
tó eszközök, melyek együtt, egységként kerülnek forgalomba; te-
lefonok; rádiótelefonok; személyi hívók, valamint rádiók; házi
szórakoztatóelektronikus berendezések, nevezetesen sztereotun-
erek, erõsítõk, (fel)vevõ készülékek, CD-lejátszók, DVD-leját-
szók és hangszórók; videofelvevõ és -visszajátszó készülékek, va-
lamint ezekhez tartozó monitorok és kijelzõk; videojáték gépek
televízióval történõ használatra; számítógépes hardver; interaktív
videojáték eszközök, melyek számítógépes hardverbõl és szoft-
verbõl, valamint tartozékokból állnak, nevezetesen játék konzo-
lok, játék vezérlõk és szoftverjáték vezérlõk kezeléséhez; DVD-
meghajtók; memóriabõvítõ egységek videojáték konzolokhoz;
videokábel videojáték konzolokhoz való használatra; kézi (hor-
dozható) személyi számítógépek; fotó nézõ készülék televíziós
készülék mágneslemezén tárolt digitális képek megjelenítésére,
számítógépes kurzor vezérlõ eszközök, nevezetesen számítógé-
pes egér vagy követõgolyó (mozgató/pozicionáló gömb), billen-
tyûzet, követõgolyók, klaviatúrák, joystick és verseny kormány-
kerekek videojáték betöltés szabályozására; programozható adat-
tárolásra szolgáló mûanyag kártyák, nevezetesen memóriakár-
tyák, integrált áramkörû kártyák és mikroáramkör tartalmú
kártyák; valamint programozható adattárolásra szolgáló mûanyag
kártyákkal használandó operációs rendszer programok és segéd-
programok.
35 Kiállítások, szakmai bemutatók és üzleti konferenciák ren-
dezése és megtartása (levezetése) a számítógépek, számítógépes
rendszerek, számítógépes hálózatok, számítógépes hardver és
számítógépes külsõ egységek, számítógépes szoftver, szoftverfej-
lesztés, telekommunikáció, internet, interaktív televízió, valamint
számítógépes és videojáték-szoftver és felszerelések területén;
számítógépes szoftver és technológia licenc; online számítógé-
pes, jellemzõen információs adatbázis szolgáltatása az interneten
keresztül történõ üzleti kommunikáció és kereskedelem területén;
online üzleti konzultáció és vezetési szolgáltatok interneten ke-
resztül; postai úton történõ megrendeléssel kapcsolatos szolgálta-
tások és számítógépes online kiskereskedelmi szolgáltatások a
következõ területeken: számítógépes hardver és szoftver, számí-
tógépes hardverrõl és szoftverrõl szóló kiadványok, referencia-
munkák, oktatási termékek és nyelvi anyagok; online megrendelõ
szolgáltatások, nevezetesen online, könyvekkel és kiadványok-
kal, játékokkal és játékszerekkel foglalkozó kiskereskedelmi bol-

tokról információ és kapcsolódó anyagok szolgáltatása; hirdetési
és marketingszolgáltatások, nevezetesen mások termékeinek és
szolgáltatásainak terjesztése számítógépes hálózatokon, vezeték
nélküli hálózatokon és az interneten keresztül; mások reklámjai-
nak terjesztése elektronikus leveleken, valamint számítógépes há-
lózatokon, vezeték nélküli hálózatokon és az interneten keresztül;
vezetési segítségnyújtás szolgáltatása, nevezetesen segítségnyúj-
tás mások számára a direkt elektronikus levelezési hirdetések te-
rületén, valamint segítségnyújtás mások számára hirdetmények
számítógépes hálózatokon és az interneten történõ elhelyezése és
lefolytatása területén; mások áruinak és szolgáltatásainak terjesz-
tése, reklámozása mások weboldalaihoz hiperszövegekkel való
kapcsolódásának szolgáltatásával; vásárlói tájékoztatás nyújtása
különbözõ termékekrõl az interneten keresztül; mások online
aukciós oldalaihoz, valamint online kiskereskedelmi oldalaihoz
kapcsolódó anyagok nyújtása különbözõ területeken; üzleti tele-
fonkönyves információk szolgáltatása globális számítógépes há-
lózaton keresztül; online szaknévsor-szolgáltatások; online karri-
erközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások; online információk
nyújtása az üzleti élet területén; üzleti vezetési és hirdetési szol-
gáltatások mások számára, vezetési listák és szolgáltatások nyúj-
tása a direkt elektronikus levelezésû hirdetésekkel kapcsolatosan;
segítségnyújtás mások számára hirdetések elhelyezésével és le-
folytatásával kapcsolatosan számítógépes hálózatokon és globális
kommunikációs hálózatokon; valamint számlázási szolgáltatá-
sok.
42 Számítógépes szolgáltatások, nevezetesen technikai támo-
gatás és konzultációs szolgáltatások nyújtása a számítógépek,
szoftver, elektronika, weboldalak fenntartása és fejlesztése, tele-
kommunikáció, e-mail kezelés és biztonság, számítógép- és háló-
zatbiztonság és azonosítás, számítógépes hálózatok, dokumentu-
mok kezelése és munkacsoport rendszerek területén; számítógé-
pes hardver- és szoftvertesztelõ szolgáltatások; számítógépes
szolgáltatások, nevezetesen szoftverfrissítés nyújtása számítógé-
pes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresz-
tül; számítógépes programozási szolgáltatások; információ szol-
gáltatása az interneten keresztül a számítógépek, számítógépes
szoftver, számítógépes komponensek, számítógépes perifériák
(külsõ egységek), számítógép és szoftvertámogatás, általános hi-
vatkozási információk, nõkre vonatkozó információk, nõket ér-
deklõ témák, szülõi és gyermek egészség, táplálkozás és jó egész-
ség, karrier, karrier-tanácsadás és idõjárás területén; internetes
keresõrendszer szolgáltatások; szellemi tulajdon licenc, neveze-
tesen védjegyek; szoftver lízingszolgáltatások; idõleges haszná-
latú online nem letölthetõ szoftver szolgáltatása munkacsoportok
számára, valamint dokumentum létrehozása és kezelése; online
térképészeti szolgáltatások; elektronikus üdvözlõkártyával kap-
csolatos szolgáltatások; valamint szükségletekhez igazított onli-
ne, jellemzõen felhasználó által meghatározott információjú web-
oldalak nyújtása, mely magában foglalja a keresõrendszer és
online webes kapcsolódó anyagokat más weboldalakhoz.

(111) 185.843 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04972 (220) 2004.12.14.
(732) ESTON International Ingatlantanácsadó Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Cseri Zsuzsanna, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ESTON International
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 185.844 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04974 (220) 2004.12.14.
(732) ESTON International Ingatlantanácsadó Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Cseri Zsuzsanna, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(541) ESTON
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 185.845 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 05118 (220) 2004.12.27.
(732) dr. Csánk István, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 185.846 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 05119 (220) 2004.12.27.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) PARGLUVA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

(111) 185.847 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04341 (220) 2004.10.25.
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZALBRIX
(511) 5 Oltóanyagok humán felhasználásra.

(111) 185.849 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04338 (220) 2004.10.25.
(732) Shiraz Kft., Budapest (HU)
(740) Bedõ Tibor, Budapest

(541) Miss Fashion Hungary
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 185.850 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04336 (220) 2004.10.25.
(732) Szigetvin Kft., Szigetcsép (HU)

(541) HOMOKGYÖNGYE
(511) 33 Borok.

(111) 185.851 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04333 (220) 2004.10.25.
(732) SOLITAIDA Kft., Budapest (HU)

(541) LAASOO
(511) 25 Divat-, sportruházat, lábbeli.

(111) 185.852 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04172 (220) 2004.10.13.
(732) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzse-
mek) kompótok, tojás, tej, 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) 185.853 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04171 (220) 2004.10.13.
(732) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

(541) Twice
(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

(111) 185.854 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04170 (220) 2004.10.13.
(732) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

(541) Old River
(511) 33 Alkoholtartalmú italok /a sörök kivételével/.

(111) 185.855 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04163 (220) 2004.10.13.
(732) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló és csiszolószerek, szappanok, illatsze-
rek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.

(111) 185.857 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04161 (220) 2004.10.13.
(732) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 185.858 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04159 (220) 2004.10.13.
(732) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

(541) Day Fresh
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok,

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

(111) 185.859 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04158 (220) 2004.10.13.
(732) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek, szappanok, illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkré-
mek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
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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.
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) 185.860 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04157 (220) 2004.10.13.
(732) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

(541) Comfort Line
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;

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

(111) 185.861 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04155 (220) 2004.10.13.
(732) M & C Marketing Tanácsadó Kft., Budaörs (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; tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; portáldíszítés, kirakati dekoráció; üz-
leten belüli díszítés reklámanyagokkal.

(111) 185.862 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04047 (220) 2004.10.01.
(732) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 2004. október 1-i bejelentési elsõbbség: Könyvek, szak-
könyvek, tankönyvek, jegyzetek; folyóiratok, újságok, hírleve-
lek; ismertetõfüzetek, prospektusok, poszterek, naptárak, tanítási
és oktatási anyagok és eszközök (készülékek kivételével).
41 2004. október 1-i bejelentési elsõbbség: Egyetemi és fõisko-
lai oktatás; posztgraduális és doktori képzés; távoktatás; nyelvok-
tatás és -vizsgáztatás; diplomások továbbképzése; tanfolyamok,
szemináriumok szervezése és tartása; konferenciák, szimpóziu-
mok szervezése és lebonyolítása; kulturális elõadások, estek és
matinék tartása; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése;
diákkollégiumok fenntartása; könyvtári kölcsönzés; tornatermek
és sportpályák bérbeadása; oktatással kapcsolatos információk

nyújtása; könyvek, folyóiratok, újságok, egyéb nyomtatványok
és audiovizuális mûvek kiadása; elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása; online elérhetõ elektronikus publikációk.
42 2004. április 2-i belsõ elsõbbség: Mûszaki kutatás.

(111) 185.863 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04046 (220) 2004.10.01.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; színezékek, színezõanyagok; hígítók; bevonó-
anyagok, maróanyagok; zománcok.

(111) 185.864 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 04044 (220) 2004.10.01.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; színezékek, színezõanyagok; hígítók; bevonó-
anyagok, maróanyagok; zománcok.

(111) 185.865 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 03919 (220) 2004.09.21.
(732) Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság, Szeged (HU);

Északdunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Kalas Renáta, Kalas Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Természetesen Önért, természetesen a holnapért
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
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(111) 185.866 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 03917 (220) 2004.09.21.
(732) „Ilcsi” Szépítõ Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) A szépség az erõsségünk
(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, fodrászati készítmények,

kéz- és lábápoló készítmények.
35 Reklámozás, szabadtéri hirdetés, reklámszövegek publiká-
lása, reklámanyagok terjesztése.
44 Kozmetikai tanácsadás, kutatás és szolgáltatások; szépség-
ápolás, különösen szépségszalonok, napozószalonok, kozmeti-
kák, fodrászszalonok.

(111) 185.867 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 03907 (220) 2004.09.21.
(732) Mudrák Béla, Esztergom (HU)

(541) KREA-TIPP
(511) 16 Nyomdai termékek, folyóiratok, kiadványok.

(111) 185.868 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 03787 (220) 2004.09.09.
(732) Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

(541) Határátkelõ
(511) 35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

38 Távközlés.
41 Nevelés, oktatás, szórakoztatás.

(111) 185.869 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 03372 (220) 2004.08.05.
(732) Ditz Communications Bt., Körmend (HU)
(740) dr. Ditz Dóra, Faludi és Ditz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Házhozszállítás.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 185.870 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 02794 (220) 2004.06.22.
(732) FLORETTA Virágsziget Kft., Ráckeve (HU)

(546)

(511) 31 Növények, magvak (vetõmagvak), palánták, virághagy-
mák.

(111) 185.871 (151) 2006.08.10.
(210) M 04 03091 (220) 2004.07.14.
(732) MOGYI Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. László Csaba jogi igazgató, MOGYI Kereskedelmi Kft.,

Csávoly

(546)

(511) 30 Kukorica darált, kukorica sült, kukoricapehely, kukorica-
liszt.
31 Kukorica.

(111) 185.872 (151) 2006.08.10.
(210) M 02 02842 (220) 2002.06.14.
(732) EGYM VITAL CENTER Kft., Keszthely (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,

Budapest

(541) CHRISAL
(511) 3 Fehérítõkészítmények és mosószerek; tisztító-, fényezõ-,

zsírtalanítószerek és csiszolóanyagok; kozmetikai cikkek, illat-
szerek, parfümök, illóolajok, szappanok, hajmosó szerek, hajfes-
tékek és -színezõk, dezodorok, hab- és tusfürdõk, bõr ápolására
szolgáló kozmetikai termékek, szájápoló készítmények, fogkré-
mek.

(111) 185.873 (151) 2006.08.14.
(210) M 04 00417 (220) 2004.02.02.
(732) TV Products Kft., Nagybajcs (HU)

(541) Total Gym
(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 a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szolgál-
tatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megrendelé-
si szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és számító-
gép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányítása;
telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások fogadását
végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes adatbá-
zis segítségével; tanácsadás; eladásösztönzés és hirdetések terve-
zése; üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgál-
tatások, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számí-
tógépes és médiahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolí-
tásával kapcsolatos adminisztráció.

(111) 185.874 (151) 2006.08.14.
(210) M 04 00504 (220) 2004.02.05.
(732) Kartal Murat, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.875 (151) 2006.08.14.
(210) M 04 00040 (220) 2004.01.08.
(732) Soltvadkerti Hegyközség, Soltvadkert (HU)
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(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi
Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 185.876 (151) 2006.08.14.
(210) M 04 00533 (220) 2004.02.06.
(732) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.), Libourne (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SUPRASELEN-E
(511) 5 Állatgyógyászati termékek.

(111) 185.877 (151) 2006.08.14.
(210) M 04 00682 (220) 2004.02.17.
(732) dr. Szabó László, Kecskemét (HU)
(541) ORAL DIMENSIONS
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

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

(111) 185.878 (151) 2006.08.14.
(210) M 04 00419 (220) 2004.02.02.
(732) TV Products Kft., Nagybajcs (HU)

(541) Crazy hair
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; borotvák;

háztartási elektromos kézi eszközök, beleértve: villanyborotva;
elektromos késélezõ; vágószerszám; permetezõk, porlasztók,
fecskendezõk; szõrtelenítõ eszközök, depilálók (elektromos és
nem elektromos); borotvák, hajnyíró és hajalakító gépek, frizura-
készítõ eszközök (elektromos és nem elektromos); manikûrkész-
letek, ollók.
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 szolgál-
tatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megrendelé-
si szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és számító-
gép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányítása;
telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások fogadását
végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes adatbá-
zis segítségével; tanácsadás; eladásösztönzés és hirdetések terve-
zése; üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgál-
tatások, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számí-
tógépes és médiahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolí-
tásával kapcsolatos adminisztráció.

(111) 185.879 (151) 2006.08.14.
(210) M 04 00628 (220) 2004.02.13.
(732) COMPLEX Kiadó Kft., Prielle Kornélia u. 21–35. (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) EU JOGTÁR
(511) 9 Mágneses és optikai adathordozók; CD-ROM (kompakt) le-

mezen, DVD-n tárolt hatályos joganyag jogszabálygyûjtemény,
jogi iratminták gyûjteménye.

(111) 185.880 (151) 2006.08.14.
(210) M 04 00629 (220) 2004.02.13.
(732) COMPLEX Kiadó Kft., Prielle Kornélia u. 21–35. (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) DVD JOGTÁR
(511) 9 Digital video disken tárolt hatályos joganyag, jogszabály-

gyûjtemény, jogi iratminta-gyûjtemény.

(111) 185.881 (151) 2006.08.14.
(210) M 04 00630 (220) 2004.02.13.
(732) COMPLEX Kiadó Kft., Prielle Kornélia u. 21–35. (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) CD JOGTÁR
(511) 9 Mágneses és optikai adathordozó; CD-ROM (kompakt) le-

mezen tárolt hatályos joganyag, jogszabálygyûjtemény, jogi irat-
minta-gyûjtemények.

(111) 185.884 (151) 2006.09.05.
(210) M 04 03649 (220) 2003.04.02.
(732) Mars, Incorporated Delaware, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Oppenheim Klára, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, a tenger gyümölcsei; tartósított,
szárított, fõtt vagy feldolgozott gyümölcsök és zöldségek; a fent
említett termékekbõl elõállított készítmények; tejtermékek,
desszerthabok, hûtött desszertek; tejes italok, ízesített tejes italok;
tejtermékbõl készített italok; levesek; édes és fûszerezett kenhetõ
anyagok; saláták; italok; töltelékek; apró falatok (snackek); kész-
ételek és ételösszetevõk; fehérjetartalmú anyagok emberi fo-
gyasztásra; mártások; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl
készült élelmiszerek.
30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, ká-
vé, kakaó; ivócsokoládé, kávéeszencia, kávékivonat, kávé- és ci-
kóriakeverék, cikória és cikóriakeverék, mind kávépótlóként való
felhasználásra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó cukrászsü-
temények; tésztafélék, sütemények, kekszek; fagylaltok, jégkré-
mek, jégkrémtermékek, fagyasztott joghurt, fagyasztott édessé-
gek; hûtött desszertek, desszerthabok, sörbetek; kenyér; tésztafé-
lék; italok, töltelékek, édes és fûszerezett kenhetõ anyagok; apró
falatok (snackek); készételek és ételösszetevõk; csokoládé; piz-
zák, pizzaalapok; pizzaszószok és -feltétek; tésztához és rizshez
való mártások; salátaöntetek; majonéz; szószok; mártások; fûsze-
rek; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl készült élelmisze-
rek.
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(111) 185.885 (151) 2006.08.16.
(210) M 04 04118 (220) 2004.10.07.
(732) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED, Hochiminh

City (VN)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Tészták; félkész tészták, konyhakész tészták.

(111) 185.887 (151) 2006.08.23.
(210) M 04 04655 (220) 2004.11.18.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(541) T-Mobile SMS-fal
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek, tele-

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

(111) 185.888 (151) 2006.08.23.
(210) M 02 01127 (220) 2002.03.05.
(732) The North Face, Inc., San Leandro, Kalifornia (US)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Napszemüvegek, sportszemüvegek és szemvédõk, valamint
cserélhetõ lencsék a felsorolt termékekhez, optikai keretek férfi-
aknak, hölgyeknek és gyermekeknek, szemüvegtokok, szemel-
lenzõk, szemüveg- és napszemüveg láncok és -pántok.

(111) 185.891 (151) 2006.08.25.
(210) M 03 03964 (220) 2003.09.22.
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Szentpéteri Ádám S.B.G.& K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DORCHESTER
(511) 34 Feldolgozott és nyers dohány; nem orvosi vagy terápiás cé-

lokat szolgáló, dohányzáshoz kapcsolódó, önállóan vagy do-
hánnyal keverve árusított alapanyagok, tubák; dohányáru; ciga-
rettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.

(111) 185.898 (151) 2006.08.30.
(210) M 05 01964 (220) 2005.06.07.
(732) ENTIMPEX Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) ENTERIART
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

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

(111) 185.899 (151) 2006.08.30.
(210) M 05 01966 (220) 2005.06.07.
(732) Magyar Katolikus Rádió Alapítvány, Eger (HU)
(740) dr. Holtzer Olivér ügyvéd, Eger

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

(111) 185.900 (151) 2006.08.30.
(210) M 05 01967 (220) 2005.06.07.
(732) Antenna Hungária Rt., Budapest (HU)
(740) Boksayné dr. Zsuffa Katalin, Budapest

(546)

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

(111) 185.901 (151) 2006.08.30.
(210) M 05 01317 (220) 2005.04.11.
(732) IP PROMOTION Kft., Szentendre (HU)

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

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

(111) 185.902 (151) 2006.08.30.
(210) M 05 01328 (220) 2005.04.11.
(732) Kokoferm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Gyöngyössolymos (HU)

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

(111) 185.903 (151) 2006.08.30.
(210) M 05 01436 (220) 2005.04.21.
(732) Magyar RTL Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) R-SPACE
(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-
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lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 185.904 (151) 2006.08.30.
(210) M 05 01559 (220) 2005.05.03.
(732) EGZO Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámfelületek (cserélhetõ) kihelyezése különbözõ nyil-
vános kereskedelmi egységek bejárati ajtajára és a felületek bér-
beadása hirdetõ cégeknek.

(111) 185.905 (151) 2006.08.30.
(210) M 05 01825 (220) 2005.05.26.
(732) Szabó-Varga János, Eger (HU)

(541) FLAVICUM
(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) 185.916 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01700 (220) 2005.05.13.
(732) BEE FLY SARL., Párizs (FR)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

(111) 185.917 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01692 (220) 2005.05.13.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(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.

(111) 185.918 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01693 (220) 2005.05.13.
(732) Interest Trade Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; tapaszok, köt-
szeranyagok.

(111) 185.919 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01694 (220) 2005.05.13.
(732) Melabil Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Légrádi Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer, Budapest

(546)
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(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, kórházi
szolgáltatások, személyek kezelésére vonatkozó orvosi elemzési
szolgáltatások, gyógyszerészeti tanácsadás, egészségügyi beren-
dezések kölcsönzése.

(111) 185.930 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 03519 (220) 2004.08.18.
(732) Magyar Rádió Rt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter ügyvéd, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Egy csepp emberség
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,

amelyek más osztályokba nem tartoznak, nyomtatványok, újsá-
gok és folyóiratok, könyvek, könyvkötészeti cikkek, fényképek,
papíripari cikkek, papíripari és háztartási ragasztóanyagok mûvé-
szek részére, ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételé-
vel), tanítási és oktatási eszközök (készülékek kivételével),
nyomdabetûk, klisék.
35 Reklámozás, reklámanyagok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok terjesztése, hirdetés, propaganda- és reklámtevékenység.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás, rádiómû-
sor-utánközlés).
41 Nevelés és szórakoztatás, rádiós szórakoztatás (rádiómû-
sor-szerkesztés) sport- és kulturális tevékenység: kulturális szol-
gáltatások, könyv, újság, folyóirat-kiadás, valamint hanglemez,
CD-lemez, videofelvétel és más egyéb megjelenési formákban is,
egyéb mûvészeti tevékenység.

(111) 185.933 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01561 (220) 2005.05.03.
(732) MEDI-RADIOPHARMA Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NANOVENT
(511) 5 Diagnosztikai készítmények, izotóptartalmú készítmények

orvosi célra, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

(111) 185.934 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01446 (220) 2005.04.21.
(732) Parmalat Hungaria Rt. F.a., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, tejszín (tejtermék), tej, tejes italok (fõként te-
jet tartalmazó), tejtermékek.

(111) 185.935 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01438 (220) 2005.04.21.
(732) SzemTanú Bt., Budapest (HU)

(541) SzemTanúTV
(511) 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, online

elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk), online játé-
kok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), rádió- és televízió-
programok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatá-
sok, show-mûsorok, televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás,
zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, élõ elõadások bemu-
tatása, digitális képfelvételezés, elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység, elõadómûvészek szolgáltatásai, filmgyártás, fotóripor-
tok készítése, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

(111) 185.936 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01447 (220) 2005.04.21.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (Société Anonyme),

Levallois-Perret (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek
nevezetesen: tejes desszertek, joghurtok, joghurtitalok, habok,
krémek, krémdesszertek, tejszín, vaj, kenhetõ sajtok, sajtok, érett
sajtok, penészes érett sajtok, érleletlen friss sajtok és sajtok lében,
túró, folyékony vagy krém állagú friss sajtok, fõleg tejbõl vagy
tejtermékbõl készült natúr vagy ízesített italok, fõleg tejbõl ké-
szült tejes italok, gyümölcsös tejes italok; natúr vagy ízesített
erjesztett tejes termékek; rizspuding, tejberizs.

(111) 185.963 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01565 (220) 2005.05.03.
(732) IT-TRANS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ, életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektro-
mos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,
szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és beren-
dezések; hangok, képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológé-
pek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek.

(111) 185.964 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01969 (220) 2005.06.07.
(732) Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Szabó László, Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(546)

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

(111) 185.965 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 03129 (220) 2005.09.28.
(732) ÁDÁMed 2000 Bt., Budapest (HU)

(546)
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(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.966 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04354 (220) 2004.10.26.
(732) Bocz Nyomdaipari Kft., Pécs (HU)

(541) Bocz Sokoldalú Cégajánló
(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; csomagolásra szolgáló mûanyagok; nyomdabetûk;
klisék.

(111) 185.967 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01837 (220) 2005.05.26.
(732) OZONE LABORATORIES LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 185.968 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04668 (220) 2004.11.19.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(111) 185.969 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01437 (220) 2005.04.21.
(732) Magyar RTL Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) R-TIME & SPACE
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 185.970 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01705 (220) 2005.05.13.
(732) Horváth István, Budapest (HU)

(546)

(511) 19 Nem fémbõl készült redõnyök és redõnyszekrények.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 185.971 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01326 (220) 2005.04.11.
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi, vadhús; húskivonatok; tartósított, szárí-
tott gyümölcsök és zöldségek; befõttek, fõtt zöldségek; tojás; ét-
olajok és étzsírok; savanyúságok; tej és egyéb tejtermékek, túró,
sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; zöld-
ségkonzervek, gyümölcskonzervek, húskonzervek, zselék, lekvá-
rok, gyümölcsbefõttek.
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30 Kávé, kávépótló szerek; tea, kakaó, csokoládé, cukor, rizs,
liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kérszersültek, péksü-
temények és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok, jégkrémek,
pudingok, tej alapú pépek, italok és desszertek és ezek ízesített
változatai; méz, só, mustár; fûszerek és keverékeik; ecet; élesztõ,
sütõ- és kelesztõporok.

(111) 185.972 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04187 (220) 2004.10.13.
(732) GEVO mbH, Nürtingen (DE)
(740) dr. Schnitta Antal szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) REGLINDIS
(511) 31 Élõ növények friss gyümölcs.

32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, -levek, -szörpök és
egyéb készítmények italokhoz.

(111) 185.973 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00268 (220) 2005.01.20.
(732) BIOLAND Tõzegfeldolgozó Kft., Pötréte (HU)
(740) dr. Bíróné dr. Farkas Klára, Dr. Bíróné dr. Farkas Ügyvédi Iroda,

Zalaegerszeg

(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.

(111) 185.974 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00269 (220) 2005.02.10.
(732) „TISZTA HANG-TISZTA SZÓ” Alapítvány, Gyula (HU)

(541) POLGÁ-ROCK
(511) 41 Zenekarok szolgáltatásai.

(111) 185.975 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00270 (220) 2005.01.20.
(732) Octagonal Hungária Kft., Gyõr (HU)

(541) JÓGAZDA-HAGYOMÁNYOS MEZÕGAZDA-
SÁGI TERMÉKEK ÉS ÉLELMISZEREK

(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) 185.976 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00272 (220) 2005.01.20.
(732) DUNA-HELENE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.977 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00273 (220) 2005.01.20.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,

Budapest (HU)

(554)

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

(111) 185.978 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00276 (220) 2005.01.20.
(732) Smile Nyelviskola Oktató és Tanácsadó Bt.,

Szombathely (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, kulturális tevékenység.

(111) 185.979 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00279 (220) 2005.01.20.
(732) Szabó László, Maklár (HU)
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(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) FruitCafé
(511) 5 Italok gyógyászati célokra.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések, különösen
kávéfõzõ (elektromos).
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra, különösen kávéfõzõk (nem elektromos), kávéskannák, nem
nemesfémbõl (nem elektromos), kávészûrõk (nem elektromos).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 185.980 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00280 (220) 2005.01.20.
(732) Vinarium Hungaricum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Tállyai Pincemustra
(511) 41 Kulturális rendezvények, borfesztiválok szervezése, szóra-

koztatás.

(111) 185.981 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01131 (220) 2005.03.25.
(732) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(111) 185.982 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00072 (220) 2005.01.07.
(732) Magyar Köztársaság Ügyészsége, Budapest (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével).
41 Szakmai képzés.
42 Jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 185.983 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04975 (220) 2004.12.14.
(732) Koller Mariann, Biatorbágy (HU)
(740) Szilágyi Ildikó szabadalmi ügyvivõjelölt, 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) 185.984 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04970 (220) 2004.12.14.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 185.985 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04825 (220) 2004.12.01.
(732) TORREFAZIONE IONIA S.p.A., Giarre (CT) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 11 Kávégépek.

(111) 185.986 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04824 (220) 2004.12.01.
(732) Bramac Betoncserépgyártó és Építõanyagipari Kft.,

Veszprém (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 185.987 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04823 (220) 2004.12.01.
(732) Progen Mérnöki Fejlesztõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások; számítógépprogramok adatainak és
fájloknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja; szá-
mítógépprogramok sokszorosítása; számítógépek kölcsönzése;
számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek ter-
vezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel
kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; szá-
mítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok köl-
csönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntar-
tása.

(111) 185.988 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04822 (220) 2004.12.01.
(732) Böszörményi István Péter, Miskolc (HU);

Böszörményi István Péterné, Miskolc (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) Mázli a mobilutri, a lehetõség magas iskolája
(511) 38 Távközlés, különösen telefonszolgáltatások, egyéb vezeté-

kes és vezeték nélküli távközlési berendezésekkel végzett szol-
gáltatások.
41 Nevelés, oktatás, szórakoztatás, sport- és kulturális tevé-
kenységek, különösen játékkaszinó-szolgáltatások, játéktermi
szolgáltatások, online játékok szolgáltatása, sorsjáték lebonyolí-
tása, szerencsejátékok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatási
tárgyú információk, vetélkedõk nyújtása és lebonyolítása.

(111) 185.989 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04817 (220) 2004.12.01.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Füles a rejtvényfejtõk lapja
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.990 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04821 (220) 2004.12.01.
(732) Böszörményi István Péter, Miskolc (HU);

Böszörményi István Péterné, Miskolc (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsíros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) MOBILUTRI
(511) 38 Távközlés, különösen telefonszolgáltatások, egyéb vezeté-

kes és vezeték nélküli távközlési berendezésekkel végzett szol-
gáltatások.
41 Nevelés, oktatás, szórakoztatás, sport- és kulturális tevé-
kenységek, különösen játékkaszinó-szolgáltatások, játéktermi
szolgáltatások, játéktermi szolgáltatások, online játékok szolgál-
tatása, sorsjáték lebonyolítása, szerencsejátékok szervezése és le-
bonyolítása, szórakoztatási tárgyú információk, vetélkedõk nyúj-
tása és lebonyolítása.

(111) 185.991 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04458 (220) 2004.11.05.
(732) Új Világ Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 35 Állásközvetítõ irodák, reklámdokumentáció rendezése,
fénymásolással történõ rekonstrukció, hirdetés, hirdetõügynöksé-
gek, kereskedelmi ügynökségek, piackutatások, rádiós reklám, te-
levíziós reklám, reklámújság, statisztikai tájékoztatás, ügyletek-
kel kapcsolatos tájékoztatások, reklámanyagok, röpiratok, pros-
pektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése.
38 Hírinformációs irodák, sajtóügynökségek, üzenetek továb-
bítása.
41 Impresszáriós szolgáltatások, szövegek kiadása, újságok
elõfizetése, újságterjesztés.
42 Folyóiratok, fényképészet, szerkesztõségi irodák, szerzõi
jog ügyvezetés, divattudósítás, tudósítás, riport.

(111) 185.992 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04459 (220) 2004.11.05.
(732) Új Világ Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

(541) RESOURCE INGATLANINFÓ
(511) 35 Álláskövetítõ irodák, reklámdokumentációk rendezése,

fénymásolással történõ reprodukció hirdetés, hirdetõügynöksé-
gek, kereskedelmi ügynökségek, piackutatások, rádiós reklám, te-
levíziós reklám, reklámújság, statisztikai tájékoztatás, ügyletek-
kel kapcsolatos tájékoztatások reklámanyagok, röpiratok, pros-
pektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése.
38 Hírinformációs irodák, sajtóügynökségek üzenetek továb-
bítására.
41 Impresszáriós szolgáltatások, szövegek kiadása, újságok
elõfizetése, újságterjesztés.
42 Fotóriportok, fényképészeti szerkesztõségi irodák, szerzõi
jog ügyvezetés, divattudósítás, tudósítás, riport.

(111) 185.993 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04466 (220) 2004.11.05.
(732) ÜSTÖKI Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BIO-EVER 365
(511) 5 Táplálékkiegészítõk, vitaminok.

32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és más készítmények nem alkoholos italokhoz, nem alko-
holos gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcs- és zöldség
alapanyagú dzsúszok, valamint növényi anyagokból készült
dzsúszok.

(111) 185.994 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04643 (220) 2004.11.18.
(732) LEKKERLAND Europa Holding GmbH., Frechen (DE)
(300) 304 58 559 2004.10.13. DE
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, húskivonatok, húskocsonyák, húskonzervek, sózott
(pácolt) húsáruk, kolbászok; hal (nem élõ), sózott haláruk, halfi-
lék, halból készített ételek, halkonzervek; baromfi- és vadhús; fõ-
zött, szárított, tartósított és mélyhûtött gyümölcsök és zöldségek,
gyümölcssaláták; csemegeuborka; étkezési zselék, dzsemek, lek-
várok, kompótok; tojás; tej és tejtermékek, amelyeknek fõ alkotó-

része a tej; vaj; joghurt; sajtok; tejszín; margarin; (zsíros) vaj-
krém/szendvicskrém; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, cukorkészítmények, rizs, tápióka,
szágó, kávépótló szerek; étkezési lisztek, gabonakészítmények
(kivéve takarmány), gabonapehely, müzli, kenyér, sütemények,
cukrászsütemények, kekszek, péksütemények, kétszersültek,
szendvicsek; fagylalt/jégkrém; méz, melaszszirup, élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár, ecet; mártások; fûszerek és étkezési fûszerké-
szítmények.
31 Friss gyümölcsök és zöldségek, dió.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), bor, pezsgõ,
habzóbor.
35 Reklámozás, marketing, piackutatás; kereskedelmi ügyle-
tek, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; kereskedelmi ad-
minisztráció; irodai munkák.
36 Pénzügyi ügyletek, pénzügyi szolgáltatások, különösen
pénzügyi kifizetések megvalósítása, engedélyezési szolgáltatá-
sok (faktorálási szolgáltatások), pénzügyi know-how közvetítése
(franchising), vásárlói kártyák kibocsátása úgy is, mint fizetési
eszközök.
38 Távközlés; internetes tartalomszolgáltatás; multimédiás
marketing, eladási és terjesztési technikák közvetítése és egyéni
kivitelezése, különösen teleshopping-szolgáltatás.
39 Szállítás; szállítmányozási szolgáltatások; áruk raktározása;
áruk csomagolása; szemét és újrafelhasználható anyagok fuvaro-
zása és raktározása.
40 Anyagmegmunkálás; hulladék és szemét újrafeldolgozá-
sa/hasznosítása.
41 Nevelés; továbbképzés; konferenciák szervezése és bonyo-
lítása.
42 Tanácsadás internetes oldalak és home page-ek kialakításá-
nál; minõség-ellenõrzés; jogi és technikai know-how közvetítése
(franchising); engedélyadás; iparjogvédelmi engedélyekhez kap-
csolt szolgáltatás.

(111) 185.995 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04645 (220) 2004.11.18.
(732) SHIRAZ Kft., Budapest (HU)

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

(111) 185.996 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04815 (220) 2004.12.01.
(732) dr. Krepsz Edina, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) 1st Feeling
(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) 185.997 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04331 (220) 2004.11.26.
(732) EUROAQUA Sporthorgász és Szabadidõ Központ,

Balatonalmádi (HU)
(740) dr. Bense László Erik, Dr. Bense László Erik Ügyvédi Iroda,

Veszprém
(541) EUROAQUA
(511) 41 Szabadidõ-szolgáltatás.

(111) 185.998 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04332 (220) 2004.10.25.
(732) Miao Wei, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(111) 185.999 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04343 (220) 2004.10.25.
(732) Kelly Foods Corporation (Maryland állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Berlin, Maryland állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BIL-JAC
(511) 31 Kutya- és macskaeledel; különféle kutya- és macskaele-

del-különlegességek.

(111) 186.000 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04183 (220) 2004.10.13.
(732) FÕTAXI Autóközlekedési és Szolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek lebonyolí-
tása.
39 Szállítási tevékenység, különösen személy- és teherfuvaro-
zás, gépjármûkölcsönzés, csomagszállítás, taxiszolgálat, utazá-
sok szervezése, futárszolgálat.

(111) 186.001 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04323 (220) 2004.10.25.
(732) EGO INVEST Ingatlanfejlesztési és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Beatrix, Géczi és Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DISCOVERY MAGAZIN
(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) 186.002 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04327 (220) 2004.10.25.
(732) Farkas és Kvaliti Co Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Havas Gábor, Havas Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DÉDISZITTER
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, iro-

dai munkák.
43 Vendéglátás.
44 Higiéniai szolgáltatás.

(111) 186.003 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04329 (220) 2004.10.25.
(732) Ádám Tamás, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Csokoládékészítmények, édességek.

(111) 186.004 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 03776 (220) 2004.09.09.
(732) PORTÁL BUDAPEST Rendezvényszervezõ és Szolgáltató

Kft., Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése.

(111) 186.005 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 03088 (220) 2004.07.14.
(732) Microse Kft., Érd (HU)

(546)

(511) 5 Gyógycukor.
30 Cukorkaáruk.
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(111) 186.006 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 03254 (220) 2004.07.26.
(732) Magyar RTL Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István ügyvéd, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) A jelölt
(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 Rádió- és televízióprogramok készítése, televíziós szóra-
koztatás.
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 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 186.007 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 03644 (220) 2004.08.30.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

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

Budapest

(541) CHOC-NUT
(511) 29 Zselék, zselés áruk.

30 Édességek, csokoládék, csokoládés áruk, nugát, rágógumi,
karamella, cukor- és csokoládés drazsé, lisztes áruk, kekszek, os-
tyák, teasütemények, töltött teasütemények, linzerek, kakaópor.

(111) 186.008 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 02027 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)
(541) DIANA szárazbab fajta
(511) 31 Szárazbab.

(111) 186.009 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 02039 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) REBEKA étkezési burgonya fajta
(511) 31 Étkezési burgonya.

(111) 186.010 (151) 2006.08.31.
(210) M 06 00297 (220) 2004.07.14.
(732) Microse Kft., Érd (HU)

(546)

(511) 5 Gyógycukorka.
30 Cukorkaáruk.

(111) 186.026 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01135 (220) 2005.03.25.
(732) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) ZSINDELYES
(511) 33 Pálinkák.

(111) 186.027 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01134 (220) 2005.03.25.
(732) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.
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(111) 186.028 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01133 (220) 2005.03.25.
(732) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(111) 186.029 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01132 (220) 2005.03.25.
(732) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(111) 186.030 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01130 (220) 2005.03.25.
(732) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(111) 186.031 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01129 (220) 2005.03.25.
(732) Kaiser 2000. Kft., Érpatak (HU)
(740) dr. Bacsa Judit, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(554)

(511) 33 Pálinkák.

M1170

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/10

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 186.032 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00079 (220) 2005.01.07.
(732) CAPRI-NE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Sárkány Márta ügyvéd, Székesfehérvár

(541) WENSON
(511) 12 Kerékpárok, kerékpáralkatrészek és kerékpár-felszerelések.

(111) 186.033 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00070 (220) 2005.01.07.
(732) dr. Sztrókay Eszter, Budapest (HU)
(546)

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

(111) 186.034 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00069 (220) 2005.01.07.
(732) Bálintné Tombor Viktória, Kistarcsa (HU)

(541) VILAVY
(511) 25 Ruházati termékek.

(111) 186.035 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00067 (220) 2005.01.07.
(732) BIZO U.S.A. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.036 (151) 2006.09.01.
(210) M 04 05115 (220) 2004.12.27.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LeasedLink
(511) 38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és

bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára; adatbá-
zis-szolgáltatások, nevezetesen hírek gyûjtése és szolgáltatása.

(111) 186.037 (151) 2006.09.01.
(210) M 04 04969 (220) 2004.12.14.
(732) Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft.,

Bóly (HU)

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

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

(111) 186.038 (151) 2006.09.01.
(210) M 04 04193 (220) 2004.10.13.
(732) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ EMRI-PATENT Iparjogvédelmi
Kft., Debrecen

(541) Humaspor
(511) 5 Orr-, szem- és fülcseppek.

(111) 186.039 (151) 2006.09.01.
(210) M 04 04192 (220) 2004.10.13.
(732) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ EMRI-PATENT Iparjogvédelmi

Kft., Debrecen

(541) Polyspor
(511) 5 Orr-, szem- és fülcseppek.

(111) 186.040 (151) 2006.09.01.
(210) M 04 04191 (220) 2004.10.13.
(732) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ EMRI-PATENT Iparjogvédelmi

Kft., Debrecen

(541) HumaKombi-Duo
(511) 5 Orr-, szem- és fülcseppek.

(111) 186.041 (151) 2006.09.01.
(210) M 04 04190 (220) 2004.10.13.
(732) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ EMRI-PATENT Iparjogvédelmi

Kft., Debrecen

(541) Tevaspor
(511) 5 Orr-, szem- és fülcseppek.

(111) 186.042 (151) 2006.09.01.
(210) M 04 04189 (220) 2004.10.13.
(732) GEVO mbH, Nürtingen (DE)
(740) dr. Schnitta Antal szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) RETINA
(511) 31 Élõ növények, friss gyümölcs.

32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, levek, -szörpök és
egyéb készítmények italokhoz.

(111) 186.043 (151) 2006.09.01.
(210) M 04 04185 (220) 2004.10.13.
(732) GEVO mbH, Nürtingen (DE)
(740) dr. Schnitta Antal szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) REMO
(511) 31 Élõ növények, friss gyümölcs.

32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, -levek, -szörpök és
egyéb készítmények italokhoz.

(111) 186.044 (151) 2006.09.01.
(210) M 04 01690 (220) 2004.04.14.
(732) Reálszisztéma Kereskedelmi és Tõkehasznosító Kft.,

Budapest (HU)
(546)

(511) 32 Sörök.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.
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(111) 186.093 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00449 (220) 2005.02.01.
(732) PeppeR 21. Kft., Budapest (HU); UNICEF Magyar Nemzeti

Bizottsága (Fõvárosi Bíróság 353), Budapest (HU)
(740) dr. Kispál Sándor, Kispál Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) „Apró az aprókért”
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 186.094 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00260 (220) 2005.01.19.
(732) MatávkábelTV Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9 Távközlési készülékek és berendezések, rádió, televízió, in-
teraktív multimédiás készülékek és berendezések, telefon- és rá-
diótelefon-készülékek és -rendszerek; villamos, hírközlési átvite-
li kábelek; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolá-
sára szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
35 Reklámozás, reklám- és hirdetõügynökség, hirdetési szol-
gáltatások, közönségszolgálat; reklám (rádiós); reklám (televízi-
ós); reklámanyagok kölcsönzése; reklámújság; tájékoztatások
(ügyletekkel kapcsolatos); hírközlési digitális információ gyûjté-
se, tárolása és visszakeresése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, kábeltelevíziós szol-
gáltatások, kábeltelevíziós mûsorszórás; rádióadás; televíziós
mûsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, tele-
fon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése, rádiófrekvenciás
kommunikációs szolgáltatások; telekommunikációk, kábelteleví-
ziók és rádiófrekvenciás készülékek bérbeadása, kábeltelevíziós
és rádiófrekvenciás rendszerek mások részére történõ mûködteté-
se; segítségnyújtás mások részére a telekommunikációs és rádió-
frekvenciás szolgáltatás ellátásában, elektronikus levelezés,
elektronikus adatátvitel; hangátvitel.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 186.095 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00250 (220) 2005.01.19.
(732) MERCK-Kft., Budapest (HU)
(541) Marfarin Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(111) 186.096 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00256 (220) 2005.01.19.
(732) MERCK-Kft., Budapest (HU)
(541) Cetigen Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(111) 186.097 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00453 (220) 2005.02.01.
(732) Eurodoc 2000 Kft., Budapest (HU)

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

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

(111) 186.098 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00259 (220) 2005.01.19.
(732) QUINEX AMERICA LLC., Carson City, Nevada (US)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EMPANADA
(511) 43 Kereskedelmi vendéglátás, élelmezés, élelmiszer-ellátás,

kávéházak, éttermek, vendéglõk, panziók, éttermi és vendéglátó-
ipari szolgáltatások.

(111) 186.099 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00607 (220) 2005.02.14.
(732) GILANTRADING Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató

Kft., Páty (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(541) ROPP CORN
(511) 30 Pörkölt kukorica különféle ízesítéssel.

(111) 186.100 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00045 (220) 2005.01.06.
(732) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, szappanok, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó sze-
rek; fogkrémek.

(111) 186.101 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00261 (220) 2005.01.19.
(732) Carglass Luxembourg S.a.r.l. - Zug branch, Zug (CH)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Szélvédõk, ablakok, naptetõk, tükörüvegek, mindegyik jár-
mûhöz.
21 Üveg jármûablakokhoz; feldolgozott és félig feldolgozott
üveg (kivéve az épületüveget); üvegáru; üveg jármûlámpákhoz;
üvegszálak lemezek (nem textil), tömbök és rudak alakjában,
gyártáshoz történõ felhasználásra; a 21. osztályba tartozó nem
elektromos eszközök és anyagok tisztítási célokra.
37 Szélvédõk, üveg- és üvegezõtermékek, ablakok, karosszé-
riaüveg, riasztók, hangrendszerek, jármûalkatrészek és -szerelvé-
nyek beszerelése; jármûvek üvegbõl készült részeinek karbantar-
tása és javítása; a felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos tanács-
adás és konzultációs szolgáltatások.

(111) 186.102 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00761 (220) 2005.02.25.
(732) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos ügyvéd, Nyíregyháza
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(541) ABO
(511) 30 Rizs; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-

mények és cukrászsütemények; élesztõ, sütõporok.
31 Mezõgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; tápanyagok állatok számára.

(111) 186.103 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 02487 (220) 2004.05.27.
(732) LLM HGR Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(111) 186.104 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00252 (220) 2005.01.19.
(732) MERCK-Kft., Budapest (HU)

(541) Omegen Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyászati termék, gyógyászati használatra.

(111) 186.105 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 04953 (220) 2004.12.13.
(732) Nagyuri Bp. Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások; adatok vagy dokumentumok átalakí-
tása fizikai médiumból elektronikus médiumba, anyagpróba, bel-
sõépítészet, csomagolástervezési szolgáltatások, divattervezés,
felhõk szétoszlatása, fizikai kutatások, gépjármûvek mûszaki
vizsgálata, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, hosting-
szolgáltatások weboldalakhoz, ipari formatervezés, iparjogvédel-
mi figyelõszolgálat, iparjogvédelmi tanácsadás, jogi kutatás, jogi
szolgáltatások, környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesz-
tés (mások részére), mechanikai kutatás, mértékhitelesítés (mé-
résügy), minõség-ellenõrzés, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi
tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, stíldíszítés
(ipari formatervezés), szakvélemények adása (mérnöki munkák-
kal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és adatoknak
az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógép-
programok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számító-
gépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése,
számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsola-
tos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógép-
programok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése,
számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szel-
lemi tulajdon licencek adása, szerzõi jogok kezelése, tenger alatti
kutatás, textilek tesztelése (kipróbálása), várostervezés, webolda-
lak alkotása és fenntartása mások számára, építésiterv-készítés,
építészet, építészeti konzultáció.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-

sok személyek és vagyontárgyak védelmére; betörés elleni és biz-
tonsági riasztás figyelése, biztonsági zárak kinyitása, detektív-
ügynökségek, eltûnt személyek felkutatása, szaktanácsadás biz-
tonsági kérdésekben.

(111) 186.106 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 03768 (220) 2004.09.08.
(732) Rottex Kft., Tata (HU)
(546)

(511) 20 Ágy, hálószobabútor, szék, asztal, szekrény.
24 Ágybetét, szivacsbetét; szövetek, matrachuzatok; paplan,
párna, matracvédõ, derékalj, ágynemûhuzat, ágytakaró, pléd, füg-
göny, lepedõ, terítõ.

(111) 186.107 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 03771 (220) 2004.09.08.
(732) Állami Nyomda Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.108 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00612 (220) 2005.02.14.
(732) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu

GLAVSPIRTTREST (Oroszországi Korlátolt Felelõsségû
Társaság), Moscow (RU)

(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest

(541) GREEN MARK
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és más alkoholmentes

italok; gyümölcslevek és gyümölcsdzsúszok; szirupok és más ké-
szítmények italok készítésére.
33 Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök), beleértve vodkát.
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(111) 186.109 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 04454 (220) 2004.11.04.
(732) INVEST Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) 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, ház-
tartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; író-
gépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (melyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; ezenkívül: festékszalagok, festékkazetták (töltve) és
tauerkazetták (töltve), tintapatronok (töltve) számítástechnikai
nyomtatókhoz, másolóberendezésekhez, faxokhoz, nyomdai pa-
pír, másolópapír, faxpapír, irodaszerek, iratrendezõk.

(111) 186.110 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00606 (220) 2005.02.14.
(732) Pécsi Tudományegyetem, Dél-Dunántúli Kooperációs

Kutatási Központja, Pécs (HU)

(541) InnoPont
(511) 42 Kutatás-fejlesztés.

(111) 186.111 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00455 (220) 2005.02.01.
(732) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)
(740) Õri János, CHINOIN Rt., Budapest

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

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

(111) 186.112 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00609 (220) 2005.02.14.
(732) AESTHETICA INTERNATIONAL PMC Egészségügyi

Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Józsi István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(111) 186.113 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00608 (220) 2005.02.14.
(732) GILANTRADING Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató

Kft., Páty (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(541) ROPOX
(511) 30 Pörkölt, sós mogyoró.

(111) 186.114 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00251 (220) 2005.01.19.
(732) MERCK-Kft., Budapest (HU)

(541) Marfagen Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(111) 186.115 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00611 (220) 2005.02.14.
(732) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu

GLAVSPIRTTREST (Oroszországi Korlátolt Felelõsségû
Társaság), Moscow (RU)

(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és más alkoholmentes
italok; gyümölcslevek és gyümölcsdzsúszok; szirupok és más ké-
szítmények italok készítésére.
33 Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök), beleértve vodkát.

(111) 186.116 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 01112 (220) 2005.03.24.
(732) BRAND NEW LICENSING Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

Budapest

(541) DON’T PANIC, BE ORGANIC
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.117 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 04445 (220) 2004.11.04.
(732) Tempo Egészségpénztár, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.118 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00760 (220) 2005.02.25.
(732) Basta Active Car Care A/S, Horsholm (DK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BASTA
(511) 3 Tisztítószerek (nem ipari használatra), szappanok és más

mosószerek mosodai használatra, beleértve az autómosáshoz
használatos szappanokat, tisztító- és fényesítõszerek, beleértve az
autók fém- és mûanyag részeinek tisztításához és karbantartásá-
hoz használatos készítményeket és a fémek csiszolószereit.

M1174

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/10

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 186.119 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00748 (220) 2005.02.25.
(732) ANDA PRESENT Kft., Budapest (HU)

(541) andré philippe
(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.
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.
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(111) 186.120 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 05101 (220) 2004.12.23.
(732) Zwack Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) The Haute Couture Liqueur
(511) 33 Likõrök.

(111) 186.121 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00448 (220) 2005.02.01.
(732) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

(541) Pannon mobil szélessáv
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(111) 186.122 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 01280 (220) 2005.04.07.
(732) BUSINESS CLASS Education Centre Szolgáltató Betéti

Társaság, Vecsés (HU)
(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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) 186.123 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00253 (220) 2005.01.19.
(732) MERCK-Kft., Budapest (HU)

(541) Oflogen Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(111) 186.124 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00255 (220) 2005.01.19.
(732) MERCK-Kft., Budapest (HU)
(541) Budesogen Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(111) 186.125 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00447 (220) 2005.02.01.
(732) Civil Biztonsági Szolgálat Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Janza Frigyesné ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 186.126 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 03628 (220) 2004.08.27.
(732) Ripca-VGSZ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, ellenõrzésére és szabályozására szolgáló készülékek.
17 Gumiból, mûanyagokból, azbesztbõl, csillámból készült
szigetelõanyagok, csövek, vezetékek, tömítõ, kitömõ, szigetelõ-
anyagok általában.
35 Reklámtevékenység és kereskedelmi ügyletek, gépjár-
mû-villamossági elektromos kis fõdarabok és gépjármû-villa-
mossági elektromos egyéb alkatrészek és segédanyagok kiskeres-
kedelme.

(111) 186.127 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 04954 (220) 2005.02.04.
(732) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 35 Online hirdetõi tevékenységek számítógépes hálózaton.
40 Nyomdai szolgáltatások.
41 Lapkiadói tevékenység; elektronikus könyvek, folyóiratok
online kiadása.
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(111) 186.128 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00257 (220) 2005.01.19.
(732) MERCK-Kft., Budapest (HU)

(541) Citagen Gyógyszerkészítmény
(511) 5 Gyógyszerészeti termék, gyógyászati használatra.

(111) 186.129 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00484 (220) 2005.02.04.
(732) Ferihegy Repülõgép Emlékpark Kulturális Alapítvány,

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

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.130 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00486 (220) 2005.02.04.
(732) Közlekedéstudományi Egyesület, Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú bemuta-
tók; kiállítások szervezése, oktatás; oktatási tárgyú információk,
szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése
és lebonyolítása, szövegek kiadása.

(111) 186.131 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00487 (220) 2005.02.04.
(732) C.E.B.C. Rendezvényszervezõ Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) C.E.B.C. Vezérigazgató Találkozó
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(111) 186.132 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00101 (220) 2005.01.11.
(732) „HODA” Befektetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Tata (HU)
(740) dr. Kaszás György ügyvéd, Tatabánya

(546)

(511) 17 Gumi óvszer.

(111) 186.133 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00319 (220) 2005.01.24.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Roppa puffasztott búza enyhén sózott.

(111) 186.134 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00326 (220) 2005.01.24.
(732) Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JONNY
(511) 32 Alkoholmentes italok; instant italok, vitaminozott italok,

izotóniás italok, tabletták italok készítéséhez, porok italok készí-
téséhez, ivólevek, szörpök, nektárok, ásványvíz.

(111) 186.135 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00328 (220) 2005.01.24.
(732) CÉH Tervezõ, Beruházó és Fõvállalkozó Részvénytársaság,

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

Budapest

(546)

(511) 35 Létesítménygazdálkodási rendszerek kialakítása, szakmai
tanácsadás gazdasági ügyekben.
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36 Ingatlanvizsgálat, - értékbecslés - tanácsadás, fejlesztés, be-
fektetés közvetítése, projektgenerálás, projekt-elõkészítés, beru-
házás elõkészítése, költségmenedzsment versenyeztetés, projekt-
menedzsment, pénzügyi tanácsadás, becslések kereskedelmi ügy-
letekben.
37 Építkezés felügyelete.
42 Magasépítési generáltervezés, komplex épülettervezés, hi-
dak, mélyépítési mûtárgyak tervezése, különleges mûtárgy terve-
zése, mûszaki szakértõi tevékenység, tanácsadás, készenléti mér-
nöki szolgáltatások.

(111) 186.136 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00314 (220) 2005.01.24.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.141 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00329 (220) 2005.01.24.
(732) Nagy Gézáné, Budapest (HU)
(740) dr. Sályi Adrienn, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 186.142 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00318 (220) 2005.01.24.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Roppa puffasztott rizs enyhén sózott.

(111) 186.143 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00312 (220) 2005.01.24.
(732) TÉ-TERV Település- és Épülettervezési Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; üzleti célú kutatás és értékelés; szöveg-
szerkesztés és számítógépes nyilvántartások kezelése.
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; kertter-
vezés.

(111) 186.144 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00322 (220) 2005.01.24.
(732) Bábolna Környezetbiológiai Központ Korlátolt Felelõsségû

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

Budapest
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(546)

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

(111) 186.145 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00315 (220) 2005.01.24.
(732) Stiebel & Szabó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lehoczki Gabriella, Dr. Lehoczki Gabriella Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyümölcs- és gyógynövénytartalmú táplálékkiegészítõ.

(111) 186.146 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00321 (220) 2005.01.24.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Roppa puffasztott rizs, natúr.

(111) 186.147 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00325 (220) 2005.01.24.
(732) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda

1. sz. aliroda, Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás; oktatási tárgyú információk; videóra felvett elõ-
adások szöveggel szinkronizált bemutatása; szinkronizálás.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés; számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése és köl-
csönzése.

(111) 186.148 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00310 (220) 2005.01.24.
(732) San Diago Fishmann Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(541) Szegfû
(511) 24 Textil ágynemûk, lepedõk, textiltakarók, pokrócok, ágyhu-

zatok, párnahuzatok, plédek, paplanok, paplanhuzatok.

(111) 186.149 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00309 (220) 2005.01.24.
(732) San Diago Fishmann Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(541) Vesta
(511) 24 Textil ágynemûk, lepedõk, textiltakarók, pokrócok, ágyhu-

zatok, párnahuzatok, plédek, paplanok, paplanhuzatok.

(111) 186.150 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00320 (220) 2005.01.24.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó

és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Roppa puffasztott búza, natúr.

(111) 186.151 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 03266 (220) 2004.07.28.
(732) HIDROCENTRUM Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 11 Szaniteráruk, fürdõszobai termékek; hidromasszázs kádak;
akrilkádak, hidromasszázs zuhanypanelek, zárt üveg és akril zu-
hanykabinok, nyitott üveg zuhanykabinok, zuhanytálcák, él-
ményfürdõ kismedencék.

(111) 186.152 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 04555 (220) 2004.11.12.
(732) KILB Ingatlanforgalmazó és Lakásépítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Almacht Katalin, Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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(111) 186.153 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 03408 (220) 2004.08.09.
(732) Zsigmond Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok, könyvek, naptárak,
írott mappák, iratgyûjtõk, katalógus.
35 Reklámanyagok elkészítése, reklámanyagok terjesztése,
reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek,
hirdetõügynökségek.

(111) 186.154 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00116 (220) 2005.01.12.
(732) Joy’s United Kft., Szeged (HU)
(546)

(511) 43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások.

(111) 186.157 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00200 (220) 2005.01.14.
(732) Alcar Agrogumi Kft., Kereki (HU)
(740) dr. Czink János, Könnyid, Nagy és Czink Ügyvédi Iroda, Fonyód

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 186.158 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00117 (220) 2005.01.12.
(732) Joy’s United Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások.

(111) 186.159 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00898 (220) 2005.03.07.
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett

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

Budapest

(546)

(511) 3 Fogkrém.

(111) 186.160 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00113 (220) 2005.01.12.
(732) Klain Eliza, Budapest (HU)
(740) dr. Kardos Péter, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,

Szeged

(546)

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

(111) 186.161 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00119 (220) 2005.01.12.
(732) Kódexpress Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÓDEXPRESS – A KÉZZELFOGHATÓ
MEGOLDÁS

(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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.
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(111) 186.162 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00120 (220) 2005.01.12.
(732) Joy’s United Kft., Szeged (HU)
(546)

(511) 27 Padlóburkolatok; nem textil falikárpit.

(111) 186.163 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00122 (220) 2005.01.12.
(732) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Burbank (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság ve-
zetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására,
illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbításá-
ra, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, 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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.164 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00124 (220) 2005.01.12.
(732) SAMSUNG SDI CO., LTD., Suwon-Si, Gyeonggi-Do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Power to Imagine
(511) 9 Számítógépes monitorok; tv-monitorok; katódsugárcsövek;

plazma kivetítõpanelek; számítógépek; nem világításra szolgáló
elektromos kisülési csövek; tv-készülékek; téremissziós kivetí-
tõk; napelemek; napakkumulátorok; elektromos akkumulátorok.

(111) 186.165 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00701 (220) 2005.02.22.
(732) Pampress Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.166 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00125 (220) 2005.01.12.
(732) SUPERSTATION, INC. (Georgia állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Online kiskereskedelmi szolgáltatások, katalógus alapján
mûködõ csomagküldõ szolgáltatások, különféle fogyasztási cik-
keket árusító kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai.
38 Hírközlés; televízió-, kábeltelevízió-, digitális televízió-,
mûholdas televízió- és rádiómûsor-közvetítõ szolgáltatások; in-
tegrált digitális platformhoz való távközlési hozzáférés biztosítá-
sa biztonságos, nagy sávszélességû számítógépes hálózat formá-
jában mozifilmek, televíziós és egyéb médiatartalmak készítésé-
hez, forgalmazásához, átviteléhez és kezeléséhez.
41 Oktatás és szórakoztatás, így televízió-mûsorok, kábeltele-
vízió, digitális televízió-mûsorok, mûholdas televízió-mûsorok és
rádiómûsorok készítése és/vagy forgalmazása és/vagy bemutatá-
sa; kábeltelevízión, televízión, rádión és globális számítógépes
hálózaton keresztül közvetített folytatásos vígjátékok, dráma-,
akció-, kaland- és/vagy animációs mûsorsorozatok és mozifilmek
készítésével kapcsolatos szolgáltatások.
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42 Számítógépes szolgáltatások, online számítógépes szolgál-
tatások, így online folyóiratok; online számítógépes adatbázis és
interaktív adatbázis biztosítása; szórakozással és szórakoztatással
kapcsolatos információs weboldal biztosítása, valamint online
kapcsolatok biztosítása egyéb weboldalakhoz; ideiglenes online
szoftverhasználat biztosítása; vidámparkok és kalandparkok szol-
gáltatásai.

(111) 186.167 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00362 (220) 2005.01.25.
(732) Bankár Holding Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalavári György, Zalavári Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 186.168 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00333 (220) 2005.01.25.
(732) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

(541) Pannon MobiCard Plusz
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(111) 186.169 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00361 (220) 2005.01.25.
(732) Guangdong Newzhongyuan Ceramics Import and Export

Co., Ltd., Foshan City, Guangdong Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 19 Téglák; mozaikok építészeti célokra; apró kõlapokból/koc-
kákból kirakott kövezet; nem fémbõl készült zsindelyek; nem
fémbõl készült cserepek építészeti célokra; nem fémbõl készült
falicsempék építészeti célokra; nem fémbõl készült padlóburkoló
lapok; nem fémbõl készült padlóburkolatok; mozaik, kerámia-
csempék.

(111) 186.170 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00686 (220) 2005.02.22.
(732) Magyar Könyvklub Rt., Budapest (HU)

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

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

(111) 186.171 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00700 (220) 2005.02.22.
(732) Pampress Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.172 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00685 (220) 2005.02.22.
(732) Magyar Könyvklub Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 186.176 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 04542 (220) 2004.11.12.
(732) QAWA Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kávé alapú italok, kávé tejjel, kávépótló szerek, tejes-
kávé, kávé tejszínnel, kávétejszín, kávé tejszínhabbal, kávébab
(pörkölt), ízesítõanyaggal bevont kávébab, õrölt kávé, azonnal ol-
dódó kávé, frappé, koffeinmentes kávé, pótkávé, jeges kávé; cuk-
rászati készítmények; ideértve kávéval készült süteményeket,
cukrászsüteményeket, péksüteményeket, aprósüteményeket, tea-
süteményeket, palacsintákat, bonbonokat, gyümölcsös sütemé-
nyek/torták, kekszek, kétszersültek, szendvicsek, lepények (gyü-
mölcsös), marcipán, pralinék, pudingok, rizsbõl készült sütemé-
nyek, tejsodó, kávéval készült bonbonok, tea, jeges tea, tea alapú
italok, kakaó, kakaó alapú italok, kakaó tejes ital, kakaós termé-
kek, csokoládé, csokoládé alapú italok, csokoládés tej, fagylaltok,
jégkrémek.

(111) 186.177 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 04543 (220) 2004.11.12.
(732) QAWA Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 30 Kávé, kávé alapú italok, kávé tejjel, kávépótló szerek, tejes-
kávé, kávé tejszínnel, kávétejszín, kávé tejszínhabbal, kávébab
(pörkölt), ízesítõanyaggal bevont kávébab, õrölt kávé, azonnal ol-
dódó kávé, frappé, koffeinmentes kávé, pótkávé, jeges kávé; cuk-
rászati készítmények; ideértve kávéval készült süteményeket,
cukrászsüteményeket, péksüteményeket, aprósüteményeket, tea-
süteményeket, palacsintákat, bonbonokat, gyümölcsös sütemé-
nyek/torták, kekszek, kétszersültek, szendvicsek, lepények (gyü-
mölcsös), marcipán, pralinék, pudingok, rizsbõl készült sütemé-
nyek, tejsodó, kávéval készült bonbonok, tea, jeges tea, tea alapú
italok, kakaó, kakaó alapú italok, kakaó tejes ital, kakaós termé-
kek, csokoládé, csokoládé alapú italok, csokoládés tej, fagylaltok,
jégkrémek.

(111) 186.178 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 04559 (220) 2004.11.12.
(732) ITPH KFt., Budapest (HU)
(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; számítógépprogramok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógép-programozás, számítógép-
szoftver fejlesztése, telepítése, fenntartása, frissítése, kölcsönzé-
se; számítógépek kölcsönzése, számítógépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása; számítógépes adatok helyreállítása, szá-
mítógépes nyilvántartások kezelése, számítógépes rendszerelem-
zés, számítógép hardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépes
rendszerek tervezése.

(111) 186.179 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00691 (220) 2005.02.22.
(732) Radex Communications Reklámügynökség Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos, dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és

Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9 Kép- és hanghordozók, elsõsorban mûsoros videokazetták,
videolemezek, mûsoros audiokazetták, szalagok és kompaktle-
mezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; elsõsorban könyvek, magazinok,
képeslapok, folyóiratok.
41 Szórakoztatás; elsõsorban könyvkiadás, hírlap- és folyó-
irat-kiadás, filmgyártás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-
line kiadása, videofilmgyártás, videoszalagra filmezés, rádió- és
televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, televíziós
szórakoztatás, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése.

(111) 186.180 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00192 (220) 2005.01.14.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(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) 186.181 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00114 (220) 2005.01.12.
(732) TRAVELVIN Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Gyöngyös (HU)
(546)

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

(111) 186.182 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00897 (220) 2005.03.07.
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(111) 186.183 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00684 (220) 2005.02.22.
(732) BUDALAKK Innova Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NOVAPRIMER
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, hígítóanyagok festékekhez és

lakkokhoz, színezékek, színezõanyagok.

(111) 186.184 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00367 (220) 2005.01.25.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio állam (US)
(300) 2004/041207 2004.12.15. TR
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SLEEP & PLAY
(511) 16 Papírból és/vagy cellulózból készült eldobható pelenkák.

(111) 186.185 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00358 (220) 2005.01.25.
(732) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok; almapüré; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított;
gyümölcspép; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; lekvár.
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(111) 186.186 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00118 (220) 2005.01.12.
(732) Kódexpress Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÓDEX PRESS – A KÉZZEL FOGHATÓ
MEGOLDÁS

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

(111) 186.187 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 02952 (220) 2004.07.06.
(732) Kató Péter, Biatorbágy (HU)
(740) dr. Döme László ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.188 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00896 (220) 2005.03.07.
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(111) 186.189 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00506 (220) 2005.02.07.
(732) Érci Optika Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas Pál ügyvéd, Budapest

(541) „El nino”
(511) 9 Szemüvegek (optikai), szemüvegkeretek, szemüveglencse

üvegjei, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, napszemüvegek.

(111) 186.190 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00366 (220) 2005.01.25.
(732) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kyungki-do (KR)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 12 Tolókocsik, mozdonyok, billenõszekrényes jármûvek, hû-
tõkocsik (hûtött kocsik), hómobilok, buktatókocsik, dömperek,
autóbuszok, sínbuszok, motorkocsik, létrás teherautók, oldalko-
csik, locsolóautók; triciklik, tömlõs kocsik, kétéltû jármûvek,

sportautók, személyautók, személyautók több mint 7 utas számá-
ra, mentõautók, halottaskocsik, motorkerékpárok, társas autóbu-
szok, motoros lakókocsik, légzsákok (autók biztonsági berende-
zése), szélvédõtörlõk, védõburok gépkocsimotorokhoz, kürtök
gépkocsikhoz, légpumpák (gépkocsitartozék), csomaghálók gép-
kocsikhoz, lopás elleni riasztók gépkocsikhoz, ajtók gépkocsik-
hoz, irányjelzõk gépkocsikhoz, vakításellenes szerkezetek gép-
kocsikhoz (világítóberendezés részeinek kivételével), hátratekin-
tõ tükrök gépkocsikhoz, lengéscsillapítók gépkocsikhoz, gépko-
csitestek, gépkocsi-karosszériák, sínhordozók gépkocsikhoz, tail-
gate (elektromosemelõ-részek gépkocsikhoz), gépkocsi-üléshu-
zatok, szélvédõk, gyermek biztonsági ülések (gépkocsikhoz),
kormánykerekek, gépkocsiülések, hágcsók/lépcsõk autókhoz,
gépkocsialvázak, gépkocsikerekek, napvédõk gépkocsikhoz,
gépkocsiablakok, torziós rugók gépkocsikhoz, tetõk, burkolatok
gépkocsikhoz, hátrameneti riasztók gépkocsikhoz, fejtámasztók
gépkocsi ülésekhez, biztonsági övek gépkocsiülésekhez, ki-
egyensúlyozó súlyok gépkocsikerekekhez, kerékabroncsok gép-
kocsikerekekhez, felnik gépkocsikerekekhez, gépkocsikerék-
küllõk, páncélozott jármûvek, hóeke jármûvek, villástargoncák,
küllõcsatok kerekekhez, szalagok kerékagyakhoz, szemétszállító
gépjármûvek, hálókocsik, kempingkocsik, betonkeverõ jármû-
vek, (nyerges) vontatók (jármûvek), teherautók, sárvédõk teher-
autókhoz, teherszállító jármûvek, kisbuszok (van-ek), pickup jár-
mûvek, sporthaszonjármûvek, lovas és ökör vontatta jármûvek,
vagonok, gumiabroncsok gépjármûkerekekhez, gumibelsõk gép-
kocsikerekekhez, dízelmotorok terepjáró jármûvekhez, gumisza-
lagok terepjáró jármûvekhez, hajtóláncok terepjáró jármûvekhez,
sebességváltók terepjáró jármûvekhez, átvitelek terepjáró jármû-
vekhez, tengelykapcsolók terepjáró jármûvekhez, nyomatékát-
alakítók terepjáró jármûvekhez, bõrszíjak terepjáró jármûvekhez,
spirálrugók jármûvekhez, légrugók jármûvekhez, laminált köte-
gelt rugók, tárcsafékek jármûvekhez, dobfélék jármûvekhez, fék-
szalagbetét jármûvekhez, fékpofák jármûvekhez, csapágyak te-
repjáró jármûvekhez, csatlakozók, tengelykapcsolók terepjáró
jármûvekhez, tengelycsapok, váltakozó áramú motorok terepjáró
jármûvekhez, egyenáramú motorok terepjáró jármûvekhez, mo-
torok terepjáró jármûvekhez, egyenáramú motorok terepjáró jár-
mûvekhez, riksák, benzinmotorok terepjáró jármûvekehez, szer-
vomotorok terepjáró jármûvekhez, villanymotorok terepjáró jár-
mûvekhez.

(111) 186.191 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00365 (220) 2005.01.25.
(732) Ssangyong Motor Company, Pyungtaek-si, Kjungki-do (KR)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 12 Tolókocsik, mozdonyok, billenõszekrényes jármûvek, hû-
tõkocsik (hûtött kocsik), hómobilok, buktatókocsik, dömperek,
autóbuszok, sínbuszok, motorkocsik, létrás teherautók, oldalko-
csik, locsolóautók; triciklik, tömlõs kocsik, kétéltû jármûvek,
sportautók, személyautók, személyautók több mint 7 utas számá-
ra, mentõautók, halottaskocsik, motorkerékpárok, társas autóbu-
szok, motoros lakókocsik, légzsákok (autók biztonsági berende-
zése), szélvédõtörlõk, védõburok gépkocsimotorokhoz, kürtök
gépkocsikhoz, légpumpák (gépkocsitartozék), csomaghálók gép-
kocsikhoz, lopás elleni riasztók gépkocsikhoz, ajtók gépkocsik-
hoz, irányjelzõk gépkocsikhoz, vakításellenes szerkezetek gép-
kocsikhoz (világítóberendezés részeinek kivételével), hátra tekin-
tõ tükrök gépkocsikhoz, lengéscsillapítók gépkocsikhoz, gépko-
csitestek, gépkocsi-karosszériák, sínhordozók gépkocsikhoz, tail-
gate (elektromosemelõ-részek gépkocsikhoz), gépkocsi-üléshu-
zatok, szélvédõk, gyermek biztonsági ülések (gépkocsikhoz),
kormánykerekek, gépkocsiülések, hágcsók/lépcsõk autókhoz,
gépkocsialvázak, gépkocsikerekek, napvédõk gépkocsikhoz,
gépkocsiablakok, torziós rugók gépkocsikhoz, tetõk, burkolatok
gépkocsikhoz, hátrameneti riasztók gépkocsikhoz, fejtámasztók
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gépkocsi ülésekhez, biztonsági övek gépkocsiülésekhez, ki-
egyensúlyozó súlyok gépkocsikerekekhez, kerékabroncsok gép-
kocsikerekekhez, felnik gépkocsikerekekhez, gépkocsikerék-
küllõk, páncélozott jármûvek, hóeke jármûvek, villástargoncák,
küllõcsatok kerekekhez, szalagok kerékagyakhoz, szemétszállító
gépjármûvek, hálókocsik, kempingkocsik, betonkeverõ jármû-
vek, (nyerges) vontatók (jármûvek), teherautók, sárvédõk teher-
autókhoz, teherszállító jármûvek, kisbuszok (van-ek), pickup jár-
mûvek, sporthaszonjármûvek, lovas és ökör vontatta jármûvek,
vagonok, gumiabroncsok gépjármûkerekekhez, gumibelsõk gép-
kocsikerekekhez, dízelmotorok terepjáró jármûvekhez, gumisza-
lagok terepjáró jármûvekhez, hajtóláncok terepjáró jármûvekhez,
sebességváltók terepjáró jármûvekhez, átvitelek terepjáró jármû-
vekhez, tengelykapcsolók terepjáró jármûvekhez, nyomatékát-
alakítók terepjáró jármûvekhez, bõrszíjak terepjáró jármûvekhez,
spirálrugók jármûvekhez, légrugók jármûvekhez, laminált köte-
gelt rugók, tárcsafékek jármûvekhez, dobfélék jármûvekhez, fék-
szalagbetét jármûvekhez, fékpofák jármûvekhez, csapágyak te-
repjáró jármûvekhez, csatlakozók, tengelykapcsolók terepjáró
jármûvekhez, tengelycsapok, váltakozó áramú motorok terepjáró
jármûvekhez, egyenáramú motorok terepjáró jármûvekhez, mo-
torok terepjáró jármûvekhez, egyenáramú motorok terepjáró jár-
mûvekhez, riksák, benzinmotorok terepjáró jármûvekhez, szer-
vomotorok terepjáró jármûvekhez, villanymotorok terepjáró jár-
mûvekhez.

(111) 186.192 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00357 (220) 2005.01.25.
(732) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

(541) FRUPPA
(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; almapüré; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított;
gyümölcspép; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; lekvár.

(111) 186.193 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00330 (220) 2005.01.25.
(732) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

(541) Pannon MobiMail
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(111) 186.194 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00123 (220) 2005.01.12.
(732) JÁMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 186.195 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00112 (220) 2005.01.12.
(732) Békési és Fia Bt., Békés (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 33 Pálinkák, likõrök, alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.

(111) 186.196 (151) 2006.09.04.
(210) M 03 01932 (220) 2003.05.07.
(732) Ernstbrunner Kalktechnik GmbH, Ernstbrunn (AT)
(740) dr. Füredi Katalin, Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.197 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 00201 (220) 2004.01.16.
(732) Globe International, Ltd., Port Melbourne, Victoria (AU)
(300) 78/277,541 2003.07.22. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ALMOST
(511) 25 Férfi- és nõi ruházat, így pólók, ingek, tréningfelsõk, nadrá-

gok, tréningnadrágok, rövidnadrágok, fürdõruhák, dzsekik, tor-
nacipõk, zoknik, szoknyák, nõi ruhák, blúzok, kalapok, sapkák és
lábbeli.
28 Sportáruk, így gördeszkák, gördeszkakerekek, gördeszka
hardver és tartozék, így grip tape, riser pad, tengelyek; hullámlo-
vagló deszkák, egysoros görkorcsolyák, térdvédõk, könyökvé-
dõk, hódeszkák, hódeszkakötések.

(111) 186.198 (151) 2006.09.04.
(210) M 02 03978 (220) 2002.08.29.
(732) BRAMAC Betoncserépgyártó és Építõanyagipari Kft.,

Veszprém (HU)
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(740) dr. Roósz Barbara, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) RÓMAI TETÕCSERÉP
(511) 19 Nem fém építõanyagok, nevezetesen tetõburkolatok, tetõ-

héjazatok és tetõfedõ anyagok nem fémbõl.

(111) 186.199 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00402 (220) 2005.01.28.
(732) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BÉRES EGÉSZSÉGTÁR FITTFORMA
(511) 5 Gyógyszerészeti és 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).

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.

A rovat 500 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 181.776, 184.623,
184.624, 184.921, 185.389, 185.390, 185.411, 185.412, 185.417–
185.420, 185.423–185.429, 185.431–185.442, 185.444–185.446,
185.448–185.469, 185.471–185.508, 185.511–185.513, 185.518,
185.540, 185.543, 185.545, 185.553, 185.600–185.607, 185.630,
185.641, 185.643, 185.646, 185.647, 185.650–185.667, 185.693–
185.709, 185.713–185.741, 185.744–185.806, 185.808–185.813,
185.815–185.847, 185.849–185.855, 185.857–185.881, 185.884,
185.885, 185.887, 185.888, 185.891, 185.898–185.905, 185.916–
185.919, 185.930, 185.933–185.936, 185.963–186.010, 186.026–
186.044, 186.093–186.136, 186.141–186.154, 186.157–186.172,
186.176–186.199
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