
(111) 165.459 (151) 2006.10.16.
(210) M 99 01917 (220) 1999.04.21.
(732) Fortum Corporation, Helsinki (FI)
(300) T199803991 1998.12.04. FI
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porlekötõ, nedvesítõ és
kötõanyagok; tüzelõanyagok (motorbenzint is beleértve) és vilá-
gítóanyagok; viaszgyertyák, gyartyabelek; gázok, szén, gépkocsi
vegyszerek és azok származékai, olajfinomításhoz és olajterme-
léshez alkalmazott vegyszerek.
6 Közönséges fémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
szállítható fémépítmények, fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és vezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; nem nemesfémbõl készült termékek, amelyek nem sorolha-
tók más áruosztályba, ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok és meghajtómûvek (szá-
razföldi jármûvek motorjainak kivételével); tengelykapcsolók és
erõátviteli elemek (szárazföldi jármûvekhez valók kivételével);
mezõgazdasági gépekhez csatlakoztatható eszközök a kézi mû-
ködtetésûeket kivéve; keltetõgépek.
9 Tudományos, tengerészeti, földmérõ, elektromos, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ
(felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és eszközök; hang
és kép rögzítésére, átvételére, illetve reprodukálására szolgáló ké-
szülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; elárusító auto-
maták és szerkezetek érmével mûködõ berendezésekhez; pénztár-
gépek, számológépek és adatfeldolgozó berendezések és számító-
gépek; tûzoltó készülékek; diafilmek; berendezések energia
elektrokémiai tárolásához; energia elektrokémiai tárolásával kap-
csolatban használt elektromos készülékek és eszközök, berende-
zések áramszabályozáshoz és áramátalakításhoz, elektromos ak-
kumulátortelepek, akkumulátortelepekkel kapcsolatban használt
elektromos készülékek és eszközök.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató- és egészségügyi berendezések; olajtüzelésû
fûtõberendezések.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, kátrány, szurok és bitumen; nem fém szállítható
építmények; nem fémbõl készült szobrok.
35 Hirdetési szolgáltatások; irodai tevékenység; reklám; rek-
lámcélú vásárok szervezése.
36 Biztosítások; finanszírozás; pénzügyi szolgáltatások; ingat-
lanügyek.
37 Építõipari tevékenység; javítás; üzembe helyezés; elektro-
mos berendezések üzembe helyezése, fûtõberendezések és köz-
ponti fûtés berendezések beszerelése és javítása; aszfaltozás, olaj-
csõvezetékek lefektetése, olajcsõvezetékek festése, burkolása és
karbantartása; olajégõk felügyelete, szabályozása és javítása;
szervizállomások szolgáltatásai; építõipari mérnöki tevékenység.
38 Távközlés; telefon- és e-mail szolgáltatások; hírközlési
szolgáltatások, faxszolgáltatások.

39 Szállítás; árucsomagolás és -tárolás; utazásszervezés; áram-
ellátással kapcsolatos szolgáltatások; szárazföldi, légi és vízi szál-
lítással kapcsolatos szolgáltatások; fuvarozás hajóval, berakodás
hajóba, hajók bérbeadása; hajók kirakodása; olajszállítás csõve-
zetéken keresztül.
40 Anyagkezelés; csõvezetékek fúrása, áramtermelés.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.
42 Étel- és italellátás; idõleges szálláshely biztosítása; állat-
gyógyászati és mezõgazdasági szolgáltatások; jogi szolgáltatá-
sok; számítógép-programozás; szakértõi szolgáltatások és szol-
gáltatás villamosság, termékfejlesztés területén, számítógépekkel
és számítógépprogramokkal, valamint szoftverekkel kapcsolatos
tanácsadás; számítógépekkel, számítógépprogramokkal és szoft-
verekkel kapcsolatos karbantartás, naprakészség biztosítása és
fenntartó szolgáltatások, számítógépprogramok bérbeadása, szá-
mítógépprogramok fejlesztése, olajlelõhelyek felmérése; olajku-
tatás; olajkutak fúrása; teszt-, ellenõrzõ és elemzõ állomások olaj-
kutakhoz; geológiai értékelés, geológiai kutatás, geológiai méré-
sek; energiatermeléssel, -továbbítással és -elosztással kapcsolatos
szolgáltatások, így erõmûvek építése, tervezési és tanácsadás
szolgáltatások, üzemeltetési és karbantartási szolgáltatások; in-
formációs és adatrendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások; tesz-
telési szolgáltatások; iparhoz kapcsolódó környezetvédelmi szol-
gáltatások; települések hulladékkezelése és feldolgozása.

(111) 171.601 (151) 2006.11.08.
(210) M 00 06630 (220) 2000.12.08.
(732) Faragó és Társa Kft., Esztergom (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 180.316 (151) 2006.10.06.
(210) M 03 01201 (220) 2003.03.20.
(732) VILLA ATUEL, S.A., San Rafael, Mendoza (AR)
(300) 2.413.615 2003.02.20. AR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PUEYO ECHEVARRIA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 181.774 (151) 2006.08.09.
(210) M 03 02099 (220) 2003.05.15.
(732) MASPEX SPÓLKA Z ORGANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA, Wadowice (PL)

(541) IQ ACTIVE
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-

lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok; dzsemek; gyömbérdzsem; gyümölcshéj; gyü-
mölcskocsonya (zselé); gyömölcskonzervek; gyümölcsök, fõtt
gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyü-
mölcsszeletkék (apró); joghurt; kandírozott (cukrozott) gyümöl-
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csök; kefir; kumisz (tejes ital); lekvár; sajtok; tej; tejes italok (fõ-
ként tejet tartalmazó); tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszín-
hab; tejtermékek; tõzegáfonyaszósz (befõtt); vaj; vajkrém; virág-
porkészítmények (élelmiszer); zselatin étkezésre; zselék.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kávépótló szerek; lisztek és
más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsü-
temények, fagylaltok; méz; fûszeres mártások; bonbonok (cukor-
kák); briós; cikória (pótkávé); cukor; cukorkaáruk; cukrászkészít-
mények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládé;
csokoládé alapú italok; csokoládés tej (ital); édesítõszerek, termé-
szetes; fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt, jégkrém;
gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru); gyümölcsös sütemények,
torták; jeges tea; jégfrissítõ italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; ka-
kaó; kakaó alapú italok; kakaó, tejes ital; kakaós termékek; kan-
discukor táplálkozási használatra; karamella (cukorkák); kávé
alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávéaromák; kekszek;
müzli; pótkávé; rágógumi, nem gyógyászati használatra; sós kek-
szek; sütemények; süteménypor; süteménytészta (pép, formázha-
tó); szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások); sörbet (fagylalt);
tea; tea alapú italok; tejsodó (vaníliás krém); tejszínhabot kemé-
nyítõ termékek; töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); zabpehely.

32 Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyü-
mölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes
italok; alkoholmentes koktélok; ásványvizek; ásványvizek (ita-
lok); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotó-
niás italok; limonádék; paradicsomlevek (italok); sörbetek (ita-
lok); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szörpök italokhoz;
szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; vizek (italok); zöld-
séglevek (italok).

(111) 181.775 (151) 2006.07.27.
(210) M 03 02098 (220) 2003.05.15.
(732) MASPEX SPÓLKA Z ORGANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA, Wadowice (PL)

(541) ACTIVE IQ
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-

lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok; dzsemek; gyömbérdzsem; gyümölcshéj; gyü-
mölcskocsonya (zselé); gyömölcskonzervek; gyümölcsök, fõtt
gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyü-
mölcsszeletkék (apró); joghurt; kandírozott (cukrozott) gyümöl-
csök; kefir; kumisz (tejes ital); lekvár; sajtok; tej; tejes italok (fõ-
ként tejet tartalmazó); tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszín-
hab; tejtermékek; tõzegáfonyaszósz (befõtt); vaj; vajkrém;
virágporkészítmények (élelmiszer); zselatin étkezésre; zselék.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kávépótló szerek; lisztek és
más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsü-
temények, fagylaltok; méz; fûszeres mártások; bonbonok (cukor-
kák); briós; cikória (pótkávé); cukor; cukorkaáruk; cukrászkészít-
mények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládé;
csokoládé alapú italok; csokoládés tej (ital); édesítõszerek, termé-
szetes; fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt, jégkrém;
gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru); gyümölcsös sütemények,
torták; jeges tea; jégfrissítõ italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; ka-
kaó; kakaó alapú italok; kakaó, tejes ital; kakaós termékek; kan-
discukor táplálkozási használatra; karamella (cukorkák); kávé
alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávéaromák; kekszek;
müzli; pótkávé; rágógumi, nem gyógyászati használatra; sós kek-
szek; sütemények; süteménypor; süteménytészta (pép, formázha-
tó); szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások); sörbet (fagylalt);
tea; tea alapú italok; tejsodó (vaníliás krém); tejszínhabot kemé-
nyítõ termékek; töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); zabpehely.

32 Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyü-
mölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes
italok; alkoholmentes koktélok; ásványvizek; ásványvizek (ita-

lok); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotó-
niás italok; limonádék; paradicsomlevek (italok); sörbetek (ita-
lok); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szörpök italokhoz;
szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; vizek (italok); zöld-
séglevek (italok).

(111) 184.219 (151) 2006.03.27.
(210) M 04 01505 (220) 2004.04.01.
(732) Marosport Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

Budapest

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

nisztráció, irodai munkák.

(111) 184.271 (151) 2006.04.27.
(210) M 03 04641 (220) 2003.11.04.
(732) Herba Hungary Rt., Göd (HU)
(740) dr. Szõke András ügyvéd, Budapest

(541) TOPPING
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 185.394 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 05602 (220) 2003.12.22.
(732) JETMEDIA Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tillmann Lajos ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.395 (151) 2006.07.24.
(210) M 03 01026 (220) 2003.03.12.
(732) RUNNING SPORT Kft., Bonyhád (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok; útitáskák és bõröndök; táskák csoma-
golásra; oldaltáskák; hátizsákok; táskák sportoláshoz.
35 Reklámozás és ügyletek; céglevelezés, marketing, piackuta-
tás, kereskedelmi információ, árubemutatás, áruminták és áruin-
formációk terjesztése, export-import bonyolítás.

(111) 185.396 (151) 2006.07.25.
(210) M 03 00098 (220) 2003.01.14.
(732) Grace Foods Limited, Hamilton, Bermuda (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetés és üzletvezetés.
36 Biztosítás és pénzügyletek.
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38 Távközlési szolgáltatások.
43 Étel és ital forgalmazásával kapcsolatos szolgáltatások. Étel
és ital forgalmazásával kapcsolatos szolgáltatások. Étel és ital for-
galmazásával kapcsolatos szolgáltatások. Étel és ital forgalmazá-
sával kapcsolatos szolgáltatások.

(111) 185.397 (151) 2006.07.25.
(210) M 03 01270 (220) 2003.03.25.
(732) ATCO Ltd., Calgary, Alberta (CA)
(740) dr. S. Szabó Péter, Bán, S. Szabó & Partners, Budapest

(546)

(511) 6 Hordozható fémszerkezetek; egyéb fémtermékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; elõre gyártott, hordozható és
összehajtható fémépületek, konténerek és azok részei, kiszolgáló-
egységei.
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 konténerrendszeren, födémpanelek, falak, kapuk, tároló-
konténerek, kerítések és borítások, 19. osztálynál megjelölt ter-
mékek) kereskedelme, értékesítése, lízingelése, reklámozása és
az azokkal kapcsolatos információszolgáltatás.

(111) 185.673 (151) 2006.08.03.
(210) M 02 02248 (220) 2002.05.09.
(732) CÉL Motors Kft., Budapest (HU)

(541) JAG’S
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, órák, más idõ-
mérõ eszközök, ékszerutánzatok, kézelõgombok, nyakkendõtûk.
28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, felszerelé-
sek különbözõ sportokhoz és játékokhoz.
43 Vendéglátási szolgáltatás, ideiglenes szállásadás, klubtevé-
kenység.

(111) 185.674 (151) 2006.08.03.
(210) M 03 04973 (220) 2003.11.25.
(732) Lehoudis, Andreas, Budapest (HU)

(546)

(511) 21 Edények és tartályok háztartási, konyhai célokra, üveg-,
porcelán-, fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 185.675 (151) 2006.08.03.
(210) M 03 02848 (220) 2003.06.27.
(732) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó

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

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 185.814 (151) 2006.08.15.
(210) M 04 01756 (220) 2004.04.19.
(732) DSH 2000 Kft., Sülysáp (HU)

(541) MINDEN, AMI VADÁSZAT
(511) 16 Fényképek, folyóiratok, plasztikkártyák, könyvek és pros-

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

(111) 185.883 (151) 2006.08.15.
(210) M 02 03882 (220) 2002.08.23.
(732) PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság,

Szeged (HU)
(740) Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Húskészítmények.

(111) 185.886 (151) 2006.08.21.
(210) M 04 04571 (220) 2004.11.15.
(732) Entrepreneur Media Inc., Irvine, California (US)
(740) dr. Polgár Iván, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ENTREPRENEUR
(511) 16 Üzleti témákkal és lehetõségekkel foglalkozó könyv és fo-

lyóirat.
38 Üzleti témákkal és lehetõségekkel foglalkozó közlemények
és cikkek közlése a világhálón.

(111) 186.252 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00580 (220) 2005.02.11.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) T-Start
(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-
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bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.329 (151) 2006.09.08.
(210) M 03 02769 (220) 2003.06.25.
(732) Fortunate Kereskedelmi Kft., Lajosmizse (HU)
(740) dr. Csvila István ügyvéd, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) ZIZI
(511) 30 Rizs és rizsbõl készült termékek.

(111) 186.333 (151) 2006.09.13.
(210) M 06 00872 (220) 2006.03.14.
(732) Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)
(740) dr. Knizse Gyula, 8. sz. Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.
30 Fagylaltok.

(111) 186.340 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01906 (220) 2005.06.01.
(732) Friesland Hungária ZRt., Debrecen (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) Természetes akár a gondoskodás
(511) 29 Tartósított gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök

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

(111) 186.363 (151) 2006.09.25.
(210) M 06 01001 (220) 2006.03.24.
(732) RICHTER Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 186.364 (151) 2006.09.25.
(210) M 06 01002 (220) 2006.03.24.
(732) RICHTER Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 186.365 (151) 2006.09.25.
(210) M 06 01003 (220) 2006.03.24.
(732) RICHTER Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 186.366 (151) 2006.09.25.
(210) M 06 01004 (220) 2006.03.24.
(732) RICHTER Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 186.367 (151) 2006.09.25.
(210) M 06 01005 (220) 2006.03.24.
(732) RICHTER Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 186.368 (151) 2006.09.25.
(210) M 04 04603 (220) 2004.11.16.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 186.370 (151) 2006.09.29.
(210) M 06 01181 (220) 2006.04.05.
(732) Picture for Unity Ltd., London (GB)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 41 Gyakorlati alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása;
konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemi-
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náriumok rendezése és vezetése; szabadidõs szolgáltatások nyúj-
tása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szóra-
koztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ
elõadások bemutatása; színházi produkciók; zene összeállítása;
zenekarok szolgáltatásai; show-mûsorok szervezése; múzeumi
szolgáltatások; kollégiumok, digitális képfelvételezés; fényképé-
szet; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; elektroni-
kus könyvek és folyóiratok online kiadása; elektronikus desktop
kiadói tevékenység; online elérhetõ elektronikus publikációk;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; online játékok szolgáltatása;
hangfelvételek kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; mozifil-
mek kölcsönzése; könyvtári kölcsönzés; mozgókönyvtári szol-
gáltatások; feliratozás; fotóriportok készítése; filmezés videosza-
lagra; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; filmgyártás;
rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós- és televíziós szó-
rakoztatás; riporteri szolgáltatások; filmszínházak üzemeltetése;
fogadások tervezése; leíró szolgáltatás.

(111) 186.371 (151) 2006.09.29.
(210) M 06 01187 (220) 2006.04.05.
(732) ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 186.372 (151) 2006.09.29.
(210) M 06 01188 (220) 2006.04.05.
(732) ERSTE Bank Befektetési Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Farkas Yvette jogtanácsos, Budapest

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

letek különösen; befektetési szolgáltatás és kiegészítõ befektetési
szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás és kiegészítõ pénzügyi szol-
gáltatás, befektetési alapok, befektetési alapkezelés beleértve
mindezen szolgáltatások interneten, egyéb elektronikus rendsze-
reken keresztül történõ nyújtása is.

(111) 186.373 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00064 (220) 2005.01.07.
(732) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Üveges Enikõ, Budaörs

(541) Ablak a napra.
(511) 38 Távközlés.

(111) 186.374 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00065 (220) 2005.01.07.
(732) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Üveges Enikõ, Budaörs

(541) Fontos minden szó.
(511) 38 Távközlés.

(111) 186.375 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00073 (220) 2005.01.07.
(732) RENOVEX 2000 Vegyitermék Gyártó- és Szolgáltató Kft.,

Szentendre (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, habarcs építési célra, habarcsadalé-
kok.

(111) 186.376 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00074 (220) 2005.01.07.
(732) Balaton Média és Információs Központ Kft., Veszprém (HU)

(546)

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

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

(111) 186.377 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00075 (220) 2005.01.07.
(732) Balaton Média és Információs Központ Kft., Veszprém (HU)

(546)

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

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

(111) 186.378 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00077 (220) 2005.01.07.
(732) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi

és Vendéglátóipari Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Csótiné dr. Kauker Ibolya, Kauker és Csóti Ügyvédi Iroda,

Ajka

(546)

(511) 33 Bor.

(111) 186.379 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00078 (220) 2005.01.07.
(732) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi

és Vendéglátóipari Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Csótiné dr. Kauker Ibolya, Kauker és Csóti Ügyvédi Iroda,

Ajka
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(546)

(511) 33 Bor.

(111) 186.380 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00458 (220) 2005.02.02.
(732) Könyvtárellátó Kht. Nagy Könyv Programiroda,

Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.381 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00459 (220) 2005.02.02.
(732) Élet és Irodalom Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 186.382 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00460 (220) 2005.02.02.
(732) Élet és Irodalom Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport- és kulturális te-
vékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 186.383 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00461 (220) 2005.02.02.
(732) HIPPOCAMPUS-BRT Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Fizi(k)oterápia, eü. szolgáltatások, természetgyógyászati
ellátás.

(111) 186.384 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00463 (220) 2005.02.02.
(732) NPS Biotherapeutics, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) TALECRIS
(511) 5 Gyógyszerkészítmények; vitaminokat és ásványi anyagokat

tartalmazó étrend-kiegészítõk; diétás étrend-kiegészítõk; diag-
nosztikai reagensek gyógyászati célokra; biológiai és kémiai rea-
gensek orvosi és állatgyógyászati alkalmazásra; biológiai készít-
mények gyógyászati célokra; vér- és plazmakészítmények.
10 Laborkémiai, cukorbetegséggel kapcsolatos, hematológiai,
sejtdiagnosztikai, immundiagnosztikai, vérfehérje- és vizeletké-
miai vizsgálatok területén alkalmazott orvosi diagnosztikai ké-
szülékek teljes termékskálája.
35 Biológiai készítmények és gyógyszerkészítmények forgal-
mazása.
42 Termékekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; gyártás; ana-
litikai kísérleti vizsgálatok.
44 Gyógyszerek elkészítése és kiadása.

(111) 186.385 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00464 (220) 2005.02.02.
(732) TURNER NETWORK TELEVISION LP, LLLP (Delaware

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-
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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) 186.386 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00485 (220) 2005.02.04.
(732) D.B.S. (Diffusion Beauté Service) SA, Fribourg (CH)
(740) Békésiné dr. Erdey Erzsébet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Rémy Laure
(511) 3 Kozmetikai cikkek.

(111) 186.387 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00616 (220) 2005.02.15.
(732) P + M Polimer Kémia Kft., Budapest (HU)

(541) AZ EPOXI SPECIALISTA!
(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) 186.388 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00765 (220) 2005.02.28.
(732) HSW Pirotechnikai Kft., Gyõr (HU)

(541) SVEA Hungária Kft.
(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-

játék szerek, pirotechnikai termékek.

(111) 186.389 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00766 (220) 2005.02.28.
(732) HSW Pirotechnikai Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék szerek, pirotechnikai termékek.

(111) 186.390 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00767 (220) 2005.02.28.
(732) HSW Pirotechnikai Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék szerek, pirotechnikai termékek.

(111) 186.391 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00769 (220) 2005.02.28.
(732) Moped’91 Kft., Csengõd (HU)
(740) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 8.

(546)

(511) 12 Belsõ gumiabroncstömlõk, gyermekülések kerékpárokra,
biztonsági hevederek jármûülésekhez, csomagtartók kerékpárok-
hoz, elektromos jármûvek, fékek kerékpárokhoz, fékgarnitúrák
kerékpárokhoz, fogaskerekek kerékpárokhoz, fordulatszám-
csökkentõ áttételek szárazföldi jármûvekhez, futófelületek újra-
futózáshoz, gépkocsi gumiabroncsok, gumiabroncsok, hajtólán-
cok szárazföldi jármûvekhez, hajtómotorok szárazföldi jármû-
vekhez, hajtómûtengelyek szárazföldi jármûvekhez, hajtómûvek
szárazföldi jármûvekhez, háromkerekû kisautók, motortriciklik,
háromkerekû szállítójármûvek, hátrameneti jelzõk jármûvekhez,
irányjelzõk jármûvekhez, irányjelzõk kerékpárokhoz, biciklik-
hez, stb. javítókészülékek belsõ gumiabroncstömlõkhöz, jármû
gumiabroncsok, jármû- karosszériák, jármûkerekek, jármûkerék-
küllõ rögzítõk, jármûülések, jármûvek kerékküllõi, kerékagy sü-
vegek, kerékagyak jármûvekhez, kerékkiegyenlítõ súlyok, kerék-
pár hajtókarok, kerékpár kerékabroncsok, kerékpár kerékagyak,
kerékpár kerékküllõk, kerékpár-kitámasztók, kerékpársárvédõk,
kerékpárcsengõk, kerékpárkerekek, kerékpárkormányok, kerék-
párnyergek, kerékpárok, kerékpárpedálok, kerékpárpumpák, ke-
rékpártámaszok, kerékpártömlõk, kerékpárvázak, kosarak kerék-
párokhoz, kürtök jármûvekhez, láncok kerékpárokhoz, lopásgátló
riasztók jármûvekhez, lopásgátló szerkezet jármûvekhez, mope-
dek, motorházfedelek, motorházfedél-emelõk, motorkerékpárok,
motorok kerékpárokhoz, motorok szárazföldi jármûvekhez, nye-
regtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz, nyeregtás-
kák kerékpárokhoz, nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpá-
rokhoz, oldalkocsik, párásodás elleni készülékek jármûvekhez,
pneumatikus gumiabroncsköpenyek, poggyásztartó hálók kerék-
párokhoz, pótkocsi-csatlakoztatók jármûvekhez, pótkocsi-után-
futók, rugók jármûvek felfüggesztéséhez, sárhányók, sebesség-
váltók, fogaskerekes hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez, sebes-
ségváltók szárazföldi jármûvekhez, síléctartók gépkocsikhoz,
szabadon futók szárazföldi jármûvekhez, szelepek jármûabron-
csokhoz szélvédõk, szélvédõtörlõk, tanksapkák jármûvekhez,
tengelyek jármûvekhez, tengelykapcsolók szárazföldi jármûvek-
hez, tengelyvégek, triciklik, védõhálók kerékpárokhoz, védõhu-
zatok jármûvekhez, visszapillantó tükrök.
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(111) 186.392 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00770 (220) 2005.02.28.
(732) Mag Zoltán, Budapest (HU); Balogh Dávid, Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.393 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00771 (220) 2005.02.28.
(732) Peredi Ágnes, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termék, magazin, folyóirat, újság, fényképek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.394 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00779 (220) 2005.02.28.
(732) Hearst Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 186.395 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00781 (220) 2005.02.28.
(732) Hearst Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) POPEYE

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 186.396 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00780 (220) 2005.02.28.
(732) Hearst Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 186.397 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00784 (220) 2005.02.28.
(732) MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.p.A., Monza,

Milánó (IT)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi 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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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(111) 186.398 (151) 2006.10.02.
(210) M 05 00946 (220) 2005.03.11.
(732) NEW EVELYN FASHION Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Jakab Ildikó ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek (beleértve a csizmákat, a cipõket és a papu-
csokat is).

(111) 186.399 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 00949 (220) 2005.03.11.
(732) Borbély és Vágó Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 30 Gabonafélékbõl készült pékipari termékek.

(111) 186.400 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 00951 (220) 2005.03.11.
(732) FALCOTRADE Húsipari és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Gyöngyös (HU)
(740) Karaffy Erzsébet egyéni szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 29 Baconszalonna.

(111) 186.401 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 00952 (220) 2005.03.11.
(732) Parmalat Hungaria Rt. F.a., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 29 Joghurt, tej, tejes italok (fõként tejet tartalmazó), tejtermé-
kek.

(111) 186.402 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 00953 (220) 2005.03.11.
(732) Zolnai András, Debrecen (HU)

(541) Zoy
(511) 41 Diszkók szolgáltatásai; elõadómûvészek szolgáltatásai; éj-

szakai klubok; élõ elõadások bemutatása; feliratozás (filmeké);
filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; fogadások

tervezése (szórakoztatás); hangfelvételek kölcsönzése; hangstú-
diók (szolgáltatásai); helyfoglalás show-mûsorokra; klubszolgál-
tatások (szórakoztatás); rádió és tv-programok készítése; rádiós
szórakoztatás; show-mûsorok, show-mûsorok szervezése; sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás; szórakoztatási
tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televízi-
ós szórakoztatás; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenekarok
szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; pop-rock zene és szöveg
létrehozása; pop-rock zenekar mûködtetése.

(111) 186.403 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 00954 (220) 2005.03.11.
(732) Megazin Internetes Tartalomszolgáltató és Kereskedelmi

Közkereseti Társaság, Budapest (HU)

(541) Metazin
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, melyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivé-
telével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevé-
kenységek.

(111) 186.404 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 00961 (220) 2005.03.11.
(732) K&H Bank Rt., Budapest (HU)

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

letek.

(111) 186.405 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 00963 (220) 2005.03.11.
(732) K&H Bank Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.406 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 00964 (220) 2005.03.11.
(732) K&H Bank Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.407 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 00965 (220) 2005.03.11.
(732) K&H Bank Rt., Budapest (HU)
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(546)

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

(111) 186.408 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 00969 (220) 2005.03.11.
(732) Friesland Hungária ZRt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) PÖTTYÖS NEMPISKÓTA
(511) 29 Tojás; étolajok és étzsírok, tej és egyéb tejtermékek, túró,

sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; gyü-
mölcskonzervek, zöldségkonzervek, húskonzervek, savanyúsá-
gok, zselék, lekvárok, befõttek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, csokoládé és ilyen alapanyagú ita-
lok és instant termékek; cukrász- és péksütemények; cukor, fagy-
laltok, jégkrémek; pudingok.

(111) 186.409 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 00970 (220) 2005.03.11.
(732) Friesland Hungária ZRt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) PÖTTYÖS CRUNCHY
(511) 29 Tojás; étolajok és étzsírok, tej és egyéb tejtermékek, túró,

sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; gyü-
mölcskonzervek, zöldségkonzervek, húskonzervek, savanyúsá-
gok, zselék, lekvárok, befõttek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, csokoládé és ilyen alapanyagú ita-
lok és instant termékek; cukrász- és péksütemények; cukor, fagy-
laltok, jégkrémek; pudingok.

(111) 186.410 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 00975 (220) 2005.03.11.
(732) MasterCard International Incorporated (Delaware államban

bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MASTERCARD...PRICELESS
(511) 36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; banki

és hitelszolgáltatások; hitelkártya, terhelési kártya, hitelkártya és
elõre fizetett felhalmozott értékû kártyákkal kapcsolatos szolgál-
tatások; távfizetési szolgáltatások; felhalmozott értékû elektroni-
kus pénztári szolgáltatások, elektronikus tõke- és valutaátutalási
szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások, elõre kifize-
tett telefon-hívókártya szolgáltatások, készpénz-kifizetési szol-
gáltatások és tranzakcióhitelesítési és -kiegyenlítési szolgáltatá-
sok; hitel és terhelési szolgáltatások nyújtása rádiófrekvenciás
azonosító eszközök (válaszadó radarkészülékek) útján; utazásbiz-
tosítási szolgáltatások; csekkigazoló szolgáltatások; utazási csek-
kek és utalványok kiállítása és kiváltása; mobil telekommunikáci-
ós úton nyújtott pénzügyi szolgáltatások kiskereskedelmi szolgál-
tatások támogatására, beleértve fizetési szolgáltatások vezeték
nélküli eszközök útján; elektronikusan digitalizált információ fel-
használásával online, hálózatokon vagy egyéb elektronikus úton
nyújtott pénzügyi szolgáltatások kiskereskedelmi szolgáltatások
támogatására; kézi technológiájú elérhetõségekkel pénzügyi érté-
ket bemutató digitalizált információtárhoz való hozzáféréssel,
rögzítéssel és felhasználással kapcsolatos szolgáltatások; számla-

fizetési szolgáltatások nyújtása honlapon keresztül; online bank-
ügyek; pénzügyi szolgáltatások telefon és globális számítógépes
hálózat vagy az internet útján.

(111) 186.411 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 01143 (220) 2005.03.25.
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc.,

Reynoldsburg, Ohio állam (US)
(300) 78/491,744 2004.09.29. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) IPEX
(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 186.412 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 01147 (220) 2005.03.25.
(732) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Sajt, tej, tejtermékek.

(111) 186.413 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 01148 (220) 2005.03.25.
(732) Szekszárdi Mezõgazdasági Részvénytársaság,

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

Budapest

(546)

(511) 31 Gabonafélék, gyümölcs, szõlõ, fûszernövény, növényter-
mesztés, vadgazdálkodás, haszonállat-eledel.
33 Borok.

(111) 186.414 (151) 2006.10.03.
(210) M 04 03507 (220) 2004.08.17.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) COOL TV
(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,
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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.
21 Eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai cé-
lokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével), kefegyártáshoz hasz-
nált alapanyagok; takarítóeszközök, vasforgács, nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építkezéshez használt üveget);
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 186.415 (151) 2006.10.03.
(210) M 04 03784 (220) 2004.09.09.
(732) IBUSZ Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási

Részvénytársaság., Budapest (HU)
(740) dr. Mihalik Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

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

(111) 186.416 (151) 2006.10.03.
(210) M 04 04184 (220) 2004.10.13.
(732) Drink Me Kft., Újfehértó (HU)

(541) Hírösh
(511) 30 Fûszerek, fûszerkeverékek, ételízesítõk.

(111) 186.417 (151) 2006.10.03.
(210) M 04 04335 (220) 2004.10.25.
(732) Selye János Magyar Magatartástudományi

és Magatartásorvoslási Társaság, Budapest (HU)
(740) Kocsis Péter egyéni szabadalmi ügyvivõ, Szentendre

(541) WILLIAMS ÉLETKÉSZSÉGEK
(511) 41 Oktatás és nevelés.

(111) 186.418 (151) 2006.10.03.
(210) M 04 04651 (220) 2004.11.18.
(732) Assistance Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Arányi György, Budapesti 12. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Baleset-biztosítás, betegbiztosítás, biztosítási ügynökségek,
biztosítások, ingatlan-bérbeadás, jótékony célú gyûjtések, lakás-
ügynökségek, ügynöki munkák.
43 Hotelfoglalás, szobafoglalás.
45 Éjszakai ügyeleti ügynökségek, temetés.

(111) 186.419 (151) 2006.10.03.
(210) M 04 04816 (220) 2004.12.01.
(732) Budapesti Szabadidõsport Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Mária ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 186.420 (151) 2006.10.03.
(210) M 06 01132 (220) 2006.04.03.
(732) Órás István, Szentendre (HU)

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

fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek),
kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(111) 186.421 (151) 2006.10.03.
(210) M 06 01748 (220) 2006.05.18.
(732) ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(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) 186.422 (151) 2006.10.03.
(210) M 06 01388 (220) 2006.04.21.
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 2 Aeroszolos festékek.

(111) 186.423 (151) 2006.10.03.
(210) M 06 01221 (220) 2006.04.07.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PRIME SPORT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 186.424 (151) 2006.10.03.
(210) M 05 01259 (220) 2005.04.06.
(732) dr. Chen Zhen, 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) 186.426 (151) 2006.10.05.
(210) M 04 03333 (220) 2004.08.03.
(732) InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Hollywood Multi Card
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 186.427 (151) 2006.10.05.
(210) M 04 04776 (220) 2004.11.29.
(732) TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Fót (HU)
(740) dr. Németh Zsolt, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok készü-
lékek kivételével.

(111) 186.428 (151) 2006.10.05.
(210) M 05 00232 (220) 2005.01.18.
(732) Hajdúsági Sütödék Zrt., Debrecen (HU)

(541) Intelligens élelmiszer
(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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
44 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 186.429 (151) 2006.10.05.
(210) M 05 00435 (220) 2005.01.31.
(732) ARBO Vendéglátó és Szolgáltató Részvénytársaság,

Debrecen (HU)
(740) dr. Borsy János, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, beszerzõi szolgálta-
tások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások számára), el-
adási propaganda (mások számára), gazdasági erõrejelzések, hir-
detési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-ex-
port ügynökségek, kereskedelmi információs ügynökségek, ke-
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reskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi
vagy reklámcélú vásárok szervezése, piaci tanulmányok, piacku-
tatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok kölcsönzése, reklám-
anyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távköz-
lési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámügynökségek, hirdetõügynökségek, szabadtéri hirdetés, szak-
mai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági
ügyekben, szállodai üzletvezetés, árubemutatás, áruminták ter-
jesztése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk,
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési ta-
nácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szol-
gálatok.
41 Nevelés és szórakoztatás.
42 Belsõépítészet, ipari formatervezés, kutatás és fejlesztés
(mások részére), mértékhitelesítés (mérésügy), minõség-ellenõr-
zés, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok
készítése, stíldíszítés (ipari formatervezés), szakvélemények adá-
sa (mérnöki munkákkal kapcsolatban), építési tervkészítés, építé-
szet, építészeti konzultáció.

(111) 186.430 (151) 2006.10.05.
(210) M 05 00591 (220) 2005.02.11.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) Quina Win HCT
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

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

(111) 186.431 (151) 2006.10.05.
(210) M 05 00592 (220) 2005.02.11.
(732) LÁNCSZEM Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató KKT.,

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

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(111) 186.432 (151) 2006.10.05.
(210) M 05 00594 (220) 2005.02.11.
(732) LÁNCSZEM Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató KKT.,

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

Budapest

(541) Action R Sport
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

(111) 186.433 (151) 2006.10.05.
(210) M 05 00595 (220) 2005.02.11.
(732) Dexter Informatikai Kft., Pécs (HU)

(546)

(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) 186.434 (151) 2006.10.05.
(210) M 05 00596 (220) 2005.02.11.
(732) ACCOR (société anonyme), Evry (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Mágnes-, optikai, memóriakártya és elektronikus mikropro-
cesszor kapcsolattal (rádiós, infravörös vagy hasonló frekvenciá-
jú) vagy anélkül, amely egyszer használatos vagy feltölthetõ, va-
lamint elõfizetéses vagy bérmentesített módon használható,
amely egy vagy több elektronikus pénztárcát tartalmaz, és amely
minden típusú alkalmazásban használható, különösen fizikai hoz-
záférés-vezérlésre, adatfeldolgozó rendszerekhez történõ hozzá-
férés-vezérlésre, diszkont- és hûségkártya-ellenõrzésre.
16 Ûrlapok, nyomtatványok, fényképek, írószer és papíráru,
ragasztók, prospektusok, katalógusok, jegyek, kuponok.
36 Kifizetések, befizetések rendezése utasszállítási szolgálta-
tások, utasszállítással kapcsolatos helyfoglalás, jármûkölcsönzés,
sofõrszolgáltatások nyújtásával kapcsolatban biztosítási kötvény-
blanketták, jegyek, kuponok, szelvények, elõfizetéses vagy debit-
és kreditkártyák kibocsátása, elosztása, kiegyenlítése és pótlása
által vagy bármilyen más módon, nevezetesen számítógépes háló-
zaton keresztül.
39 Utasszállítás, helyfoglalás utasszállítással kapcsolatosan,
jármûkölcsönzés, sofõrszolgáltatások.

(111) 186.435 (151) 2006.10.05.
(210) M 05 00598 (220) 2005.02.11.
(732) KLOTILD INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi célú kiállítások
szervezése.
36 Ingatlanügyek.
43 Kiállítási felszerelések szolgáltatása.

(111) 186.436 (151) 2006.10.05.
(210) M 06 01457 (220) 2006.04.27.
(732) SAPRO Kft., Budapest (HU)
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(740) dr. Keresztes György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 6 Zárak, lakatok.

(111) 186.437 (151) 2006.10.05.
(210) M 05 00597 (220) 2005.02.11.
(732) KLOTILD INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KLOTILD PALACE
(511) 35 Kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi célú kiállítások

szervezése.
36 Ingatlanügyek.
43 Kiállítási felszerelések szolgáltatása.

(111) 186.438 (151) 2006.10.05.
(210) M 06 01128 (220) 2006.03.31.
(732) CENTER-INVEST Építõipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szécsényi László, Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) STOP.SHOP.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 186.439 (151) 2006.10.05.
(210) M 05 00615 (220) 2005.02.15.
(732) P + M Polimer Kémia Kft., Budapest (HU)

(541) EPOREZIT
(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) 186.440 (151) 2006.10.05.
(210) M 06 01127 (220) 2006.03.31.
(732) CENTER-INVEST Építõipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szécsényi László, Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.442 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 01580 (220) 2004.04.06.
(732) REGIO Német-Magyar Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József ügyvéd, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,

Budapest

(554)

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

(111) 186.443 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 02209 (220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SWEETKIDS
(511) 30 Csokoládék, csokoládétermékek és cukrászsütemények, kü-

lönösen táblás csokoládéáru, csokoládérúd, csokoládés cukorkák,
édességek.

(111) 186.444 (151) 2006.10.06.
(210) M 03 00914 (220) 2003.03.05.
(732) Apple Computer, Inc. (California államban bejegyzett cég),

Cupertino, Kalifornia (US)
(300) 18139/2002 2002.11.21. CN
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SAFARI
(511) 9 Internetes webböngészõ szoftver; internetböngészõk; szá-

mítógépprogramok online adatbázisok elérésére, böngészésére és
keresésére; elektronikus levelezési és üzenetkezelõ szoftver.

(111) 186.445 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 04105 (220) 2004.10.06.
(732) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,

Budapest (HU)
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(546)

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

(111) 186.446 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00375 (220) 2005.01.26.
(732) Teleki Zsigmond Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola

és Kollégium, Villány (HU)
(740) dr. Ulrich Károly ügyvéd, Pécs

(546)

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

(111) 186.447 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00376 (220) 2005.01.26.
(732) Teleki Zsigmond Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola

és Kollégium, Villány (HU)
(740) dr. Ulrich Károly ügyvéd, Pécs

(546)

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

(111) 186.448 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00378 (220) 2005.01.26.
(732) Teleki Zsigmond Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola

és Kollégium, Villány (HU)
(740) dr. Ulrich Károly ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.

(111) 186.449 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01067 (220) 2005.03.23.
(732) Ferdinand Gross GmbH & Co. KG,

Leinfelden-Echterdingen (DE)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) neometric
(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) 186.450 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 02458 (220) 2001.10.05.
(732) Reliv’ International, Inc., Chesterfield, Missouri (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) RELIV
(511) 5 Diétás, vitaminos, ásványi és gyógynövényes táplálék-ki-

egészítõk, kivéve radiológiai termékek, leképezõ és kontraszt-
anyagok.

(111) 186.451 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00172 (220) 2005.01.13.
(732) Mobilweb Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budakalász (HU)
(740) dr. Sári Miklós ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatá-
sok, hostingszolgáltatások weboldalakhoz, mûszaki szakértõi te-
vékenység, számítógépprogramok adatainak és adatoknak az át-
alakítása, számítógépprogramok installációja, számítógépprogra-
mok sokszorosítása, számítógépes adatok helyreállítása, számító-
gépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, szá-
mítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogra-
mok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számító-
gép-programozás, számítógépszoftver fenntartása.
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(111) 186.452 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00168 (220) 2005.01.13.
(732) VENTUNO-IMPEX Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok; ajtókilincsek, ablakkilincsek, ajtóko-
pogtatók, fémáruk: fürdõszobai kiegészítõk és tartók fémbõl.

9 Szenzorok, szabályozóberendezések, vezérlõkészülékek és
elektrotechnikai készülékek.

10 Elektromosan mûködtetett melegítõ és masszírozó párnák
gyógyászati célra; kézi elektromosan vibráltatott testmasszírozó
készülék gyógyászati célra; infravörös hõmasszírozó gyógyászati
célra; vegyi és elektromos úton melegített lapok gyógyászati cél-
ra; elektromosan vibráltatott masszírozó lábfürdõ készülék gyó-
gyászati célra; házi használatra szánt vérnyomásmérõ készülé-
kek; Kermi által fitneszgépnek megjelölt fogyasztógépek.

11 Csapok, csapok vízvezetékhez (keverõ-), szerelvények víz-
vagy gázkészülékhez és víz- vagy gázvezetékekhez; vízvezeté-
kekhez keverõcsapok; vízelosztó felszerelések, szelepek; világí-
tó-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ, vízel-
osztó és egézségügyi berendezések; elektromos és teleprõl mû-
ködtetett aromaterápiás egységek, különösen illatosító diffúzo-
rok, porlasztók, párásítók; elektromos pezsgõfürdõk; masszírozó
zuhanyzófejek; arcszaunák; buboréklámpák, szaniteráruk, fõleg
fürdõszoba-berendezések, fürdõkádak, zuhanytálcák, -panelek,
-fülkék, mosdókagylók, WC-kagylók, fürdõszobai szerelvények,
csaptelepek, mosogatók, zuhanyozók, elektromos zuhanyfürdõk,
kádak, fürdõkádak, hidromasszázs fürdõkádak, zuhany alaptes-
tek, zuhanyfülkék, zuhanykabinok, szaunafürdõ berendezések,
fûtõberendezések, hûtõberendezések és gépek, hûtõgépek, hûtõ-
készülékek és fûtõkészülékek, léghûtõ berendezések, légkondici-
onáló berendezések, szellõzõberendezések és ventilátorok.

20 Bútorok, tükrök, képkeretek, fából, gyöngyházból, tajték-
ból, celluloidból és mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból
készült cikkek; hátpárnák; párnaszerûen kialakított masszírozó-
eszközök; háttámasztó párnák; dönthetõ székek; továbbá különö-
sen ágypárnák és ülõpárnák, egyéb párnázóeszközök.

21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok, háztartási
és konyhai célokra (nem nemesfémbõl vagy nemesfém bevonat-
tal); takarítási eszközök és anyagok; nyers vagy félig megmunkált
üveg (kivéve az építési üveget); üvegáruk, porcelán- és fajansz-
áruk.

44 Higiéniai, kozmetikai, szépségápolási szolgáltatások embe-
rek számára; egészségügyi szolgáltatások; aromaterápia, fizikote-
rápia, masszázs, tetoválás; fodrászat; szépségszalonok; arc-, vég-
tag-, testkezelés és tisztítás; szõrtelenítés, kozmetikai tanácsadás,
elektrokozmetikai kezelések.

(111) 186.453 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00662 (220) 2005.02.21.
(732) Hua Hoa Nam, Budapest (HU); Nguyen Anh Viet, Vác (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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.

(111) 186.454 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01068 (220) 2005.03.23.
(732) Ferdinand Gross Ungarn Csavarkereskedelmi Korlátolt

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

(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) 186.455 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00665 (220) 2005.02.21.
(732) Tóth András, Sopron (HU)

(541) DRINK AND DRIVE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; egyéb élelmiszer- nagykereskedelem,
élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagy- és kiskereskedelem.

(111) 186.456 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00664 (220) 2005.02.21.
(732) Hit Gyülekezete Egyház, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

(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.
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(111) 186.457 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01069 (220) 2005.03.23.
(732) Ferdinand Gross Ungarn Csavarkereskedelmi Korlátolt

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

(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) 186.458 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00676 (220) 2005.02.21.
(732) BONGRAIN S.A. société anonyme (részvénytársaság),

Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej, sajt, vaj és egyéb tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

(111) 186.459 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01070 (220) 2005.03.23.
(732) Ferdinand Gross Ungarn Csavarkereskedelmi Korlátolt

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

(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) 186.460 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00668 (220) 2005.02.21.
(732) Provident Pénzügyi Rt., Budapest (HU)

(541) PROVIDENT GYORSKÖLCSÖN
(511) 36 Kölcsönnyújtás és hitelezés; lízingszolgáltatások; bankkár-

tya- és hitelkártya-szolgáltatások; követelésbehajtás és faktoring;
részletfizetéses hitelnyújtás; pénzalapok elektronikus átutalása;
elektronikus pénzátutalás; számlakivonat-kibocsátás; biztosítási
szolgáltatások; követeléskezelés; számlafizetési szolgáltatások.

(111) 186.461 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00667 (220) 2005.02.21.
(732) Provident Pénzügyi Rt., Budapest (HU)

(541) PROVIDENT EXPRESSZKÖLCSÖN
(511) 36 Kölcsönnyújtás és hitelezés; lízingszolgáltatások; bankkár-

tya- és hitelkártya-szolgáltatások; követelésbehajtás és faktoring;
részletfizetéses hitelnyújtás; pénzalapok elektronikus átutalása;
elektronikus pénzátutalás; számlakivonat-kibocsátás; biztosítási
szolgáltatások; követeléskezelés; számlafizetési szolgáltatások.

(111) 186.462 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01071 (220) 2005.03.23.
(732) Ferdinand Gross Ungarn Csavarkereskedelmi Korlátolt

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

(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) 186.463 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00680 (220) 2005.02.21.
(732) ÁLLÁS és KARRIER Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.464 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00677 (220) 2005.02.21.
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Detroit,
Michigan állam (US)

(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

M1353

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/12

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(546)

(511) 12 Gépjármûvek és azok alkatrészei.

(111) 186.465 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00678 (220) 2005.02.21.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra, diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, csecsemõtáplálék; tapaszok, sebkötözõ anyagok, fogtö-
mõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; féregirtó készít-
mények; fungicid, herbicid szerek.

(111) 186.466 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01073 (220) 2005.03.23.
(732) Univer Szövetkezeti Rt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Mustár.

(111) 186.467 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00679 (220) 2005.02.21.
(732) Imperial Tobacco Limited, Bristol (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Feldolgozott vagy feldolgozatlan dohány; dohánytermékek;
nem orvosi vagy gyógyászati célokra szolgáló dohánypótlók; ci-
garetták; gyufák és dohányzási cikkek.

(111) 186.468 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00670 (220) 2005.02.21.
(732) Atenád Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Redõnyök, zsaluk fémbõl.
18 Napellenzõk.
19 Redõnyök, nem fémbõl.
24 Függönyök, textilbõl vagy mûanyagból, szúnyogháló.

(111) 186.469 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00671 (220) 2005.02.21.
(732) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(111) 186.470 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00173 (220) 2005.01.13.
(732) DaimlerChrysler Corporation (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) COMPASS
(511) 12 Gépjármûvek és alkatrészei.

(111) 186.471 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00674 (220) 2005.02.21.
(732) Wienerberger Téglaipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Jean Kornél, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 186.472 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00859 (220) 2005.03.04.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

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

(111) 186.473 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00860 (220) 2005.03.04.
(732) Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Kht., Budapest (HU)
(740) dr. Mezeiné dr. Nyitrai Beáta, Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) RTA
(511) 9 CD-alapú térképkiadvány.

(111) 186.474 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00861 (220) 2005.03.04.
(732) VEPY, spol. s.r.o., Trstená (SK)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) HOP!
(511) 30 Gabonalisztek; a 30. áruosztályba tartozó összes gabonaké-

szítmény, a 30. áruosztályba tartozó összes kukorica alapú ter-
mék, müzli, gabonapehely, gabonatermékek, gabonarudak, kuko-
ricapehely, pattogatott kukorica.

(111) 186.475 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00867 (220) 2005.03.04.
(732) BIKESMAX Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Bélyegzõk (pecsétek), bélyegzõpárnák; borítékok (papír-
ipari); brosúrák, vékony fûzött könyvek; cégtáblák papírból vagy
kartonból; címbélyegzõk, címbélyegek; cserélhetõ betétlapos
(iratokra ráhúzható) fedõlapok; csipeszes írótáblák; dobozok kar-
tonból vagy papírból; dossziék (papíripari); fatartalmú papír; fe-
delek, kötések, borítók (papíráruk); fényképek; folyóiratok; for-
manyomtatványok, ûrlapok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai
reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetõtáblák papírból vagy
kartonból; hírlevelek; iratgyûjtõk, dossziék; irattartók (irodai cik-
kek); írásminták; írómappák; írószerek; jegyek; karakterek (szá-
mok és betûk); katalógusok; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek;
levelezõlapok; levélpapír; magazinok, revük (idõszaki lapok);
másolópapír [papíráru]; naptárak; naptárak letéphetõ lapokkal,
efemeridák; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok;
palackcsomagoló anyagok (kartonból vagy papírból); palackok-
hoz csomagolóanyagok (kartonból vagy papírból); papíráruk; pe-
csétbélyegek; poszterek; prospektusok; tollak (irodai cikkek);
transzparensek (papíráruk); újságok; zacskók csomagolásra (pa-
pírból vagy mûanyagból); zászlók (papírból); értesítések (papír-
áruk); öntapadó címkék (papíripari); öntapadó szalagok papíripa-
ri vagy háztartási használatra; üdvözlõlapok/kártyák.

(111) 186.476 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00870 (220) 2005.03.04.
(732) JER-I-KO ’82 Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet, Miskolc

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Audioberendezések, filmvetítõk és tartozékaik, hangfelvé-
telek, videofelvevõ készülékek, videoszalagok, egyéb adathordo-
zók és adathordozó készülékek kölcsönzése.
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) 186.477 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00874 (220) 2005.03.04.
(732) Chevron Corporation (Dealaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), San Ramon (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TECHRON
(511) 4 Nyersolaj, benzin, motorbenzinek, nafta, kenõanyagok, ola-

jok és zsírok, nyers zsírok, gázolaj, tüzelõanyagok, cseppfolyósí-
tott tüzelõanyagok, paraffin, fûtõolajok, lámpaolajok, olajok ipari
használatra utak burkolásához és kövezéséhez, kerozin.

(111) 186.478 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00872 (220) 2005.03.04.
(732) DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési

Ügynökség- Közhasznú Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Bodnár Lászlóné, Bodnár Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 35 Az euroatlanti integráció elõsegítése érdekében az euroré-
gió vállalkozásainak, fejlesztési céljainak koordinálása, konfe-
renciák tartása, kereskedelmi célú kiállítások szervezése, térséget
érintõ kutatási eredmények közzététele, kutatási tervek készítése
gazdasági vállalkozások számára, EU pénzügyi pályázatok elõké-
szítése, benyújtása, nyilvánossággal való kommunikáció.

(111) 186.479 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01032 (220) 2005.03.19.
(732) HEXAL Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Cetino
(511) 5 Gyógyszerek.

(111) 186.480 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01033 (220) 2005.03.19.
(732) FROMAGERIES BEL, Párizs (FR)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és

Szabadalmi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 29 Sajtok.

(111) 186.481 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01035 (220) 2005.03.19.
(732) Csákváry László, Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; természetes kõzet, különösen már-
vány, gránit, mészkõ, ezekbõl készített párkányok, ablakkönyök-
lõk, aszfalt, szurok, bitumen, nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek, merev építési csövek, emlékmûvek nem fémbõl.
37 Építkezés, vállalkozók és alvállalkozók által nyújtott új épí-
téssel és meglévõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatások, javí-
tási és szerelési szolgáltatások.

(111) 186.482 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01036 (220) 2005.03.19.
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

(546)

(511) 32 Sör, világos vagy portersör; alkoholmentes sör, ásványvizek
és szénsavas vizek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök
és más készítmények italokhoz.

(111) 186.483 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01082 (220) 2005.03.23.
(732) By Lanti Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Mûbõr táska.

(111) 186.484 (151) 2006.10.06.
(210) M 06 01268 (220) 2006.04.12.
(732) Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi 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).
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.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 186.485 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 00818 (220) 2004.02.24.
(732) Integrátor Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, irodagépek,
mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) berendezések és felszerelé-
sek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.
36 Ingatlanügyletek.
42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezése, fejlesztése,
gyártása.

(111) 186.486 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01269 (220) 2005.04.06.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
35 Reklámozás.
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(111) 186.487 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 01862 (220) 2004.04.23.
(732) MEGAVOX KFT., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felületi), életmentõ és oktatóberendezések és
felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, má-
solására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hangle-
mezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedo-
bással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számo-
lógépek, adathordozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek.

(111) 186.488 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01502 (220) 2005.04.28.
(732) Szarvasi Agrár Rt., Szarvas (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Rizsliszt, gyorsrizs és konyhakész rizs.

(111) 186.490 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 01480 (220) 2004.03.31.
(732) Nagy József Zsolt, Debrecen (HU);

Nagyné Áncsán Mária, Debrecen (HU)

(546)

(511) 30 Pizza; lisztek és más gabonakészítmények; péksütemények
és cukrászsütemények.
43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 186.491 (151) 2006.10.06.
(210) M 06 01195 (220) 2006.04.06.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

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

(111) 186.492 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 00264 (220) 2004.01.21.
(732) Bercsényi Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Gyermekkocsi, babakocsi, biztonsági ülések.
20 Gyermek-, ifjúsági bútorok, etetõszékek, járóka, ágy.

(111) 186.493 (151) 2006.10.06.
(210) M 06 01196 (220) 2006.04.06.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

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

(111) 186.494 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 00719 (220) 2004.02.19.
(732) CAFÉ BONJOUR Vendéglátóipari Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Birkás Miklós ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 11 Kávéfõzõ-berendezések.
30 Kávé.
43 Vendéglátás.

(111) 186.495 (151) 2006.10.06.
(210) M 06 01197 (220) 2006.04.06.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

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

(111) 186.496 (151) 2006.10.06.
(210) M 06 01198 (220) 2006.04.06.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

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

(111) 186.497 (151) 2006.10.06.
(210) M 06 01199 (220) 2006.04.06.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

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

(111) 186.498 (151) 2006.10.06.
(210) M 06 01200 (220) 2006.04.06.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

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

(111) 186.499 (151) 2006.10.06.
(210) M 06 01201 (220) 2006.04.06.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

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

(111) 186.500 (151) 2006.10.06.
(210) M 06 01202 (220) 2006.04.06.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

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

(111) 186.501 (151) 2006.10.06.
(210) M 06 01206 (220) 2006.04.06.
(732) Euro Nyelvvizsga Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás.

(111) 186.502 (151) 2006.10.06.
(210) M 06 01548 (220) 2006.05.04.
(732) KAMAZ Center Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 186.503 (151) 2006.10.06.
(210) M 06 01381 (220) 2006.04.20.
(732) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

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

(111) 186.504 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00944 (220) 2005.03.10.
(732) Ravintoraisio Oy, Raisio (FI)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 186.505 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 00730 (220) 2004.02.19.
(732) Römer Kft., Budapest (HU)

(541) ROSSI
(511) 30 Kávé.

(111) 186.506 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 02150 (220) 2005.06.27.
(732) Putz László, Pécs (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.
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(111) 186.507 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 01854 (220) 2004.04.23.
(732) MOBILTAXI Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(111) 186.508 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00939 (220) 2005.03.10.
(732) Gerlei Béla, Budapest (HU)
(740) dr. Zsignár Bernadette ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 186.509 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 02022 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) BUVET zöldbab fajta
(511) 31 Mezõgazdasági termék (növényfajta).

(111) 186.510 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01103 (220) 2005.03.24.
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, likõrök.

(111) 186.511 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 02023 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) LADA zöldbab fajta
(511) 31 Mezõgazdasági termék (növényfajta).

(111) 186.512 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00454 (220) 2005.02.01.
(732) Biopolisz Szegedi Innovációs Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Szeged (HU)

(546)

(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) 186.513 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 02024 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) JANKA zöldbab fajta
(511) 31 Mezõgazdasági termék (növényfajta).

(111) 186.514 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01113 (220) 2005.03.24.
(732) TEICHENNE, S.A., Bellveí (Tarragona) (ES)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 186.515 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 02026 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) START gyöngybab fajta
(511) 31 Mezõgazdasági termék (növényfajta).

(111) 186.516 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01277 (220) 2005.04.07.
(732) Pincési Endre, Budapest (HU)
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(740) dr. Darázs Lénárd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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) 186.517 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00932 (220) 2005.03.10.
(732) 1.st. Security Személy- és Vagyonvédelmi Gazdasági

Nyomozó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bölcskei Zsolt, Dr. Bölcskei Zsolt 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, nyomdabetûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
42 Jogi szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások.

(111) 186.518 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 02057 (220) 2004.04.30.
(732) Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutató

Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza (HU)

(541) LOTA zab fajta
(511) 31 Mezõgazdasági termék (növényfajta).

(111) 186.519 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01933 (220) 2005.06.03.
(732) Villcent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Várgesztes (HU)
(740) dr. Tremmel Brigitta, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 186.520 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 00975 (220) 2004.03.04.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 186.521 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01930 (220) 2005.06.03.
(732) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft., Jánossomorja (HU)

(546)

(511) 5 Vitaminkészítmények, emésztést elõsegítõ szerek, ásványi
élelmiszer-kiegészítõk.
30 Cukorkaáruk, pasztillák.
32 Eszenciák italok elõállításához, készítmények italok elõállí-
tásához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italok-
hoz.

(111) 186.522 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01290 (220) 2005.04.07.
(732) Energofish Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.523 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00750 (220) 2005.02.25.
(732) RECYCLOMED Kht., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.
39 Szállítás, áruk csomagolása, raktározása; hulladékok szállí-
tása, tárolása; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás.
42 Környezetvédelmi tanácsadás.

(111) 186.524 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00243 (220) 2005.01.19.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
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) 186.525 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00242 (220) 2005.01.19.
(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) 186.526 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00241 (220) 2005.01.19.
(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.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.527 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00827 (220) 2005.04.07.
(732) NATURMED Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Mohács (HU)

(546)

(511) 5 Vitaminkészítmények.

(111) 186.528 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01102 (220) 2005.03.24.
(732) CIRCULUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sepsey Szilvia ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 186.529 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 02114 (220) 2005.06.22.
(732) Besenyi Sándor, Tóalmás (HU)
(740) Besenyiné Kovács Zsuzsanna, Tóalmás

(541) BESENYI TELEP
(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 186.530 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00491 (220) 2005.02.04.
(732) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

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

(111) 186.531 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00500 (220) 2005.02.04.
(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) 186.532 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00501 (220) 2005.02.04.
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AZ AROMA VONZEREJE
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávépótló szerek, kávé alapú italok és

ilyen italokhoz való készítmények.

(111) 186.533 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00503 (220) 2005.02.04.
(732) LG Electronics Inc., Szöul (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Elektromos porszívók.
11 Elektromos tûzhelyek; légkondicionálók; hûtõszekrények.

(111) 186.534 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00640 (220) 2005.02.17.
(732) Hungary-Holz Kft., Szentmártonkáta (HU)

(546)

(511) 19 Faablak, fa erkélyajtó, fa bejárati ajtó.

(111) 186.535 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00637 (220) 2005.02.17.
(732) TELETÁL Plusz Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TELETÁL
(511) 43 Étel házhoz szállítása; partiszerviz; vendéglátó-ipari szol-

gáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások; étkeztetés.

(111) 186.536 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00482 (220) 2005.02.04.
(732) Jassó Zoltán, Székesfehérvár (HU); Kovács Zsolt, Füle (HU)

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

elektromos jármûvek; kerékpárok; kerékpárvázak; mopedek; mo-
torkerékpárok; triciklik; továbbá kerékpáralkatrészek és elektro-
mos kerékpáralkatrészek.
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(111) 186.537 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00488 (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) 186.538 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00832 (220) 2005.03.02.
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Déri Béla, Déri és Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Cloppenburg
(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) 186.539 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00483 (220) 2005.02.04.
(732) FÉMMÍVES Gép- és Fémipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szilvásy Zoltán, Dr. Szilvásy - dr. Botond Társas Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; lakatosipari fémtermékek; fém tömeg-
cikkek; fémcsövek és csõvezetékek; egyéb fémtermékek, különö-
sen mobil és fix bel- és kültéri védõrácsok, biztonsági, tûzgátló aj-
tók, ablakok, kapuk, portálok, kovácsolt díszítõelemek.

(111) 186.540 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 04388 (220) 2004.10.29.
(732) Majomketrec Kft., Budapest (HU)
(740) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, 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.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés, ezen belül különösen számítógépes szolgáltatások és internet-
tartalom-szolgáltatás és -szerkesztés, hozzáférési idõ bérlés a szá-
mítógépes adatbázisokhoz, hozzáférési idõ biztosítása számító-
géphez adatok manipulációjára, számítógép-programozás, számí-
tógépszoftver fenntartása, ipari formatervezés, csomagolás terve-
zési szolgáltatások, divatinformációk, divattervezés, textilek
tesztelése.
43 Bárszolgáltatások étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kan-
tinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, ven-
déglátóipar (különösképpen az anti-fashion stílushoz és szubkul-
túrához tartozók által látogatott vendéglátó-ipari egységek vonat-
kozásában).
45 Egyenruha-kölcsönzés, estélyiruha-kölcsönzés, ruhaköl-
csönzés.

(111) 186.541 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00499 (220) 2005.02.04.
(732) DEDEÓ Autóalkatrész Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gajdos Róbert, Dr. Gajdos Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek; acetiléntisztí-
tó készülékek; adagolók (géprészek); aggregátorok; ajtónyitó és
-záró szerkezetek, hidraulikus (géprészek); ajtónyitó és -záró
szerkezetek, pneumatikus (géprészek); anyagmozgató gépek (be-
rakodáshoz és kirakodáshoz); befecskendezõk motorokhoz; befo-
gókészülékek szerszámgépekhez; betétek szûrõgépekhez; csap-
ágyak (géprészek); csapágyak, önkenõ; csapágyak tengelyekhez;
csapágykarok, csapágybakok; csapágykonzolok (gépekhez); csa-
pok (gépek vagy motorok részei); csapószelepek, szelepcsappan-
tyúk (géprészek); csatlakozások (géprészek); csigák (géprészek);
dobok (géprészek); dugattyúgyûrûk; dugattyúk (gépek vagy mo-
torok részei); dugattyúk hengerekhez; dugattyúk motorokhoz;
(fel)töltõkompresszorok; forgattyúházak, karterek gépekhez és
motorokhoz; forgattyúk (géprészek); forgattyús tengelyek, fõten-
gelyek; függõ csapágytartók (géprészek); hengerek motorokhoz;
hengerfejek motorokba; hengermûvek, hengersorok; hengerso-
rok hengerei; hõcserélõk (géprészek); hûtõk motorokhoz; kefék
(géprészek); kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz; kipufo-
gó-gyûjtõcsövek motorokhoz; környezetkímélõ berendezések
motorokhoz; lengéscsillapítók dugattyúi (géprészek); motorhen-
gerek; nyomásszabályozók (géprészek); rugók (géprészek); sza-
bályozók (géprészek); szelepek (géprészek); vezérlések gépek-
hez; ékszíjak motorok ventilátoraihoz; üzemanyag-átalakítók
belsõ égésû motorokhoz; üzemanyagtakarék-berendezések moto-
rokhoz.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
abroncskarimák jármûvekhez; abroncsok jármûkerekekhez; ab-
roncsszegek; csúszásgátló láncok; csúszásgátlók jármûabron-
csokhoz; elektromotorok földi jármûvekhez; felfüggesztéses len-
géscsillapítók jármûvekhez; fékek jármûvekhez; fékfogasívek
jármûvekhez; fékgarnitúrák jármûvekhez; fékpofák jármûvek-
hez; fogaskerekek szárazföldi jármûvekhez; gépkocsi- gumiab-
roncsok; gépkocsi-karosszériák; gépkocsi-lengéscsillapítók; gép-
kocsi-lökhárítók; gépkocsi- motorházfedelek; gépkocsialvázak;
gépkocsik; gépkocsiláncok; hajtóláncok szárazföldi jármûvek ré-

M1363

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/12

Nemzeti lajstromozott védjegyek



szére; hajtóláncok szárazföldi jármûvekhez; hajtómotorok szá-
razföldi jármûvekhez; hajtómûtengelyek szárazföldi jármûvek-
hez; hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez; hátrameneti jelzõk jár-
mûvekhez; irányjelzõk jármûvekhez; jármûgumiabroncsok; jár-
mûkarosszériák; jármûablakok; jármûajtók; jármûalvázak; jár-
mûkerekek; jármûkerékküllõ rögzítõk; jármûlépcsõk, hágcsók;
jármûülések; jármûvek belsõ kárpitjai; jármûvek hidraulikus há-
lózatai; jármûvek kerékküllõi; jármûvek lökhárítói; kocsialvázak
jármûvekhez; kormánykerekek jármûvekhez; lengéscsillapító ru-
gók jármûvekhez; légszivattyúk (jármûtartozékok); lopásgátló ri-
asztók jármûvekhez; lopásgátló szerkezetek jármûvekhez; motor-
házfedelek; motorházfedél-emelõk (szárazföldi jármûvek részei);
motorok szárazföldi jármûvekhez; napellenzõk gépkocsikba; sár-
hányók; sebességváltók, fogaskerekes hajtómûvek szárazföldi
jármûvekhez; sebességváltók szárazföldi jármûvekhez; szelepek
jármûabroncsokhoz; tengelyek (jármûvekhez); tengelykapcsolók
földi jármûvekhez; tengelykapcsolók szárazföldi jármûvekhez;
tengelyvégek; torziós rudak v. rugók jármûvekhez; visszapillantó
tükrök.

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek; alátétgyûrûk gumiból vagy vulkánfiberbõl; cellulóz-ace-
tát, félig feldolgozott; csapószelepek, légszelepek gumiból; csat-
lakozócsövek jármûvek hûtõihez; csomagoló- (párnázó-) anya-
gok gumiból vagy mûanyagból; csõcsatlakozások (nem fémbõl);
csõkarmantyúk (nem fémbõl); csõtömítések; csövek textilanyag-
ból; dielektrikumok (szigetelõk); dugók gumiból; ebonit (ke-
ménygumi); erõsítõanyagok csövekhez (nem fémbõl); gumigyû-
rûk; gumikarmantyúk gépalkatrészek védelmére; hengertömíté-
sek; kötelek gumiból, gumikötelek; latex (gumi); lökésgátlók
(lökhárítók) gumiból; mûanyag fóliák nem csomagolási célokra;
rugalmas csövek, nem fémbõl; szigetelõfestékek; szigetelõ fém-
fóliák; szigetelõkesztyûk; szigetelõlakkok; szigetelõolaj transz-
formátorokhoz; szigetelõolajok; szigetelõszövetek; szigetelõ-
anyagok; szigetelõanyagok elektromos vezetékekhez; szigetelõ-
anyagok kábelekhez; tengelykapcsoló-betétek; tömítések, szige-
telések; tömítõanyagok; tömítõanyagok csatlakozásokhoz; tömí-
tõkitt; tömõ (párnázó) anyagok gumiból vagy mûanyagból; víz-
hatlan tömítések; vízzáró tömítõgyûrûk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve
szolgáltatások beszerzése mások számára); eladási propaganda
(mások számára); import-export ügynökségek; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy rek-
lámcélú vásárok szervezése; piackutatás; segítségnyújtás keres-
kedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzlet-
vezetéshez; árubemutatás; áruminták terjesztése.

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

(111) 186.542 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00636 (220) 2005.02.17.
(732) SZILKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

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) 186.543 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00489 (220) 2005.02.04.
(732) Peter’s Luxury Designs Kft., Törökbálint (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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.
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.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 186.544 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 02112 (220) 2005.06.22.
(732) Magyar Bulvár Lapok Kft., 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.
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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.
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) 186.545 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01255 (220) 2005.04.06.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) floriol leggero
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 186.546 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01937 (220) 2005.06.03.
(732) KONFIDENCIA Médiapiaci Tanácsadó Betéti Társaság,

Budapest (HU)

(541) Y.A.G.
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 186.547 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01256 (220) 2005.04.06.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) floriol vitamino
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 186.548 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 03812 (220) 2004.09.13.
(732) Bakemark Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi

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

Budapest

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

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

(111) 186.549 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00938 (220) 2005.03.10.
(732) AKIA Egyház, Budapest (HU)

(541) AKIA

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

(111) 186.550 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01257 (220) 2005.04.06.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) floriol naturale
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 186.551 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00003 (220) 2005.01.03.
(732) Pro Nutrition Hungary Kft., Inárcs (HU)

(546)

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

(111) 186.552 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00265 (220) 2005.01.19.
(732) LG Electronics Inc., Szöul (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 11 Légkondicionáló berendezések; hûtõgépek; mikrohullámú
sütõk.

(111) 186.553 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01260 (220) 2005.04.06.
(732) MKB Befektetési Alapkezelõ Rt., Budapest (HU)

(541) Hozamvadász befektetési alap
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 186.554 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 03132 (220) 2004.07.16.
(732) HBF Hungaricum Gazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Kecskemét (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
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(111) 186.555 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01288 (220) 2005.04.07.
(732) Celgene Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) REVLIMID
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények betegségek és rendellenes-

ségek kezelésénél történõ használatra; immunrendszert változtató
gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények,
nevezetesen citokingátló szerek.

(111) 186.556 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01264 (220) 2005.04.06.
(732) Owens Corning (Delaware állam), Toledo, Ohio (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SILENTEX
(511) 7 Gépek ipari hangtompítók, gépjármû-kipufogódobok és

magas hõmérsékleti szigetelések elõállítására.
17 Üveggyapot ipari hangtompítókban és gépjármû-kipufogó-
dobokban szigetelésként történõ használatra.

(111) 186.557 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 03939 (220) 2004.09.23.
(732) SYNOSENS Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Élelmiszer-kiegészítõk gyógyászati felhasználásra, gyógy-
termékek, paradicsomkivonat, karotinoid.

(111) 186.558 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00945 (220) 2005.03.10.
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Driven By Possibility
(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, dohányzócikkek, ön-

gyújtók, gyufák.

(111) 186.559 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 03814 (220) 2004.09.13.
(732) Bakemark Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi

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

Budapest

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

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

(111) 186.560 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01266 (220) 2005.04.06.
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt.,

Budapest (HU)

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

(541) EUROMAXX
(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások.

(111) 186.561 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00699 (220) 2005.02.22.
(732) Pampress Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

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

(111) 186.562 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00264 (220) 2005.01.19.
(732) Shandong Yimoo Women Necessities Co., Ltd.,

Yiyuan County Shandong Province (CN)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Egészségügyi tamponok, inkontinenciabetétek, nedvszívó
inkontinencia alsónemû, intimbetétek, higiéniai nadrágok, alsó-
nemû menstruáció idejére, gyógyhatású anyaggal impregnált toa-
lettpapír, gyógyhatású anyaggal impregnált törlõkendõ, nedvszí-
vó inkontinencianadrágok, egészségügyi betétek.

(111) 186.563 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01265 (220) 2005.04.06.
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt.,

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

Budapest

(541) euróMaxx
(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások.

(111) 186.564 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 02948 (220) 2004.07.06.
(732) V Contact Kft., Szada (HU)

(541) Hermann Müller
(511) 32 Sörök, ásványvizek, alkoholmentes italok, gyümölcsitalok,

gyümölcslevek, szörpök.

(111) 186.565 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00240 (220) 2005.01.19.
(732) Ipoly Erdõ Zrt, Balassagyarmat (HU)
(740) dr. Zelkó Zoltán, Zelkó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ERDÕBEN OTTHON VAGYUNK!
(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) 186.566 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01268 (220) 2005.04.06.
(732) Pelstar, LLC, Bridgeview, Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PELOUZE
(511) 9 Tudományos, tengerészeti, geodéziai, villamossági, fény-

képészeti, mozgófényképészeti, optikai, súlymérõ, mérõ-, jelzõ-,
ellenõrzõ /felügyeleti/, biztonsági/mentõ/ és oktatási célra szolgá-
ló készülékek és berendezések; hang- vagy képfelvevõ, átvivõ
vagy visszajátszó berendezések; mágneses adathordozók, hangle-
mezek; automata árusítógépek és érme bedobásával mûködõ be-
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rendezések, gépezetek; regisztrálókasszák /pénztárgépek/; szá-
mológépek és adatfeldolgozó berendezések; tûzoltó készülékek;
különösen súlyskálák.

(111) 186.567 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00759 (220) 2005.02.25.
(732) LABORATOIRE GARNIER & Cie (Société en nom collectif),

Paris (FR)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SELENIO
(511) 3 Parfümök, kölnik; tusoló- és fürdõzselék és -sók nem gyó-

gyászati használatra; pipereszappanok; dezodorok a testre; koz-
metikumok, nevezetesen krémek, tejek, lemosószerek, zselék és
púderek az arcra, a testre és a kézre; napozó- és napozás utáni te-
jek, zselék és olajok (kozmetikumok); sminktermékek; sampo-
nok; zselék, habok, balzsamok és egyéb aeroszolos termékek a haj
formázására és ápolására; hajlakkok; hajszínezõk és színtelenítõ
termékek a hajra; termékek a haj hullámosítására és berakásához;
illóolajok.

(111) 186.568 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00396 (220) 2005.01.27.
(732) TorTer e-Design Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklám-
célú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásá-
rok szervezése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyom-
tatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; papír, iroda- és író-
szer-szakkiállítás; irodabútor-szakkiállítás; digitális irodatechni-
kai szakkiállítás; kreatív hobbi szakkiállítás.

(111) 186.569 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01404 (220) 2005.04.18.
(732) Dámtej Kft., Tamási (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) FÜSTI
(511) 29 Tejtermékek; sajtok.

(111) 186.570 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01116 (220) 2005.03.24.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) POWERADE MOUNTAIN BLAST
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

(111) 186.571 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01411 (220) 2005.04.18.
(732) House of Prince A/S, Soborg (DK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CRISTAL
(511) 34 Dohány, cigaretták, dohányzási cikkek, gyufák.

(111) 186.572 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00693 (220) 2005.02.22.
(732) Classic-Sound Hangstúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Akadémiák (oktatás); audioberendezések kölcsönzése; di-
gitális képfelvételezés; elektronikus desktop kiadói tevékenység;
elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; elõadások
díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szolgáltatásai; felira-
tozás (filmeké); fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; filmszín-
házak üzemeltetése; filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése; foga-
dások tervezése (szórakoztatás); gyakorlati képzés (szemlélte-
tés); hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók (szolgáltatásai);
karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakozta-
tás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kultu-
rális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mozifilmek köl-
csönzése; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáz-
tatás; online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk];
online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; rádió- és
televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok
készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-
mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatá-
sai); stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; sze-
mináriumok rendezése és vezetése; színházi produkciók; szinkro-
nizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás); videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videofilm-
gyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése;
videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés; világítóberende-
zések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zene
összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték;
éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülõtáborok szolgál-
tatásai (szórakoztatás).

(111) 186.573 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00395 (220) 2005.01.27.
(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-
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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.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.574 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01504 (220) 2005.04.28.
(732) Kékkúti Ásványvíz Kitermelõ, Töltõ és Forgalmazó

Részvénytársaság, Kékkút (HU)

(541) A VITALITÁSUNK FORRÁSA
(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,

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

(111) 186.575 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00394 (220) 2005.01.27.
(732) Brókerház Banking Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Zsolt ügyvéd, Esztergom

(546)

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

(111) 186.576 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01104 (220) 2005.03.24.
(732) LASSELSBERGER-KNAUF Építõipari Kft.,

Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; mûgyanták, feldolgozatlan mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-

gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták.

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

19 Nem fém építõanyagok; vakolatok, nemesvakolatok, nem
fémbõl készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen;
nem fémbõl készült hordozható szerkezetek.

(111) 186.577 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00184 (220) 2005.01.14.
(732) Pannonhalmi Fõapátság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Likõrök.

(111) 186.578 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 03730 (220) 2005.11.22.
(732) Carputer System Informatikai Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

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

(111) 186.579 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 03681 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

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

mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító-
és mechanikus táblák.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.

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

(111) 186.580 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 03674 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

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

mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító-
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjáté-
kok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 186.581 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00121 (220) 2005.01.12.
(732) Vukics Ferenc, Pat (HU)
(740) dr. Tomcsányi László, Tomcsányi, Laborczi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Állatidomítás; egészség (védõ) klubok (kondicionálás); élõ
elõadások bemutatása; filmgyártás; filmstúdiók; gyakorlati kép-
zés; hangfelvételek kölcsönzése; idõmérés sporteseményeken;
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebo-
nyolítása; lovak kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; oktatás;
oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; rádió- és tele-
vízióprogramok készítése; sport, edzõtábori szolgáltatások;
sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlé-
tesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok
bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok ren-
dezése és vezetése; színházi produkciók; színpadi díszletek köl-
csönzése; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szóra-
koztatás; tornatanítás.

(111) 186.582 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00555 (220) 2005.02.09.
(732) DON DON, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Metlika,

Metlika (SI)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús, húskivonatok; tartósított, szárí-
tott és fõtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, gyümölcsízek, lek-
várok, kompótok; tojások, tej és tejtermékek; ehetõ, étkezési
olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, mesterséges
kávé; liszt és gabonakészítmények, kenyér, tésztafélék, pék- és
cukrászsütemények, cukrászkészítmények; fagylaltok; méz, szi-
rup, melasz; élesztõ, sütõpor, só, mustár, ecet, szószok, ízesítõk;
fûszerek, jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas italok és más nem alkoholos
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok, szörpök és
más készítmények italok készítéséhez.
39 Szállítás, szállítmányozás; áruk csomagolása és tárolása.
43 Szolgáltatások étellel és itallal való ellátásra; ideiglenes
szállás.

(111) 186.583 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00558 (220) 2005.02.09.
(732) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ARANY OLDALAK MINDIG NYERÕ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.584 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00692 (220) 2005.02.22.
(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-,
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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) 186.585 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 03936 (220) 2004.09.23.
(732) Glorious European Nemzetközi Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.586 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 04743 (220) 2004.11.25.
(732) Moped 91 Kft., Csengõd (HU)
(740) dr. Baski Ágnes ügyvéd, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest 8.

(546)

(511) 4 Benzin, gazolin, gázolaj, dízelolaj; ipari olaj, ipari zsír, mo-
torolaj, nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz, paraf-
fin, pormentesítõ készítmények, portalanító termékek, ricinusolaj
mûszaki használatra, üzemanyag, üzemanyag (folyékony), vaze-
lin (petrolátum) ipari használatra, világító üzemanyag, zsírzógra-
fit.
9 Akkumulátoredények, akkumulátorok (elektromos), akku-
mulátorrácsok, akkumulátortartályok, akkumulátortörlõk, am-
permérõk, antennák, automatikus kormányberendezések jármû-
vekhez, bekapcsolók, zárókapcsolók, benzinszintjelzõk, berre-

gõk (elektromos), betörésgátló riasztókészülékek, biztosítékok,
biztosítékhuzalok, csatlakozások, kábelsaruk (villamosság),
csengõk, elektromos akkumulátorok jármûvekhez, elektromos
irányváltó készülékek, elektronikus jeladók, elemek, feszültség-
szabályozók jármûvekhez, fordulatszámlálók, hordozható telefo-
nok, indítókábelek motorokhoz, jármûvek üzemképtelenségére
figyelmeztetõ háromszögek, jelzõberendezések (világító vagy
mechanikus), jelzõlámpák, kilométer-számlálók jármûvekhez,
kondenzátorok (elektromos), lemezek elektromos akkumuláto-
rokhoz, mentõkészülékek és felszerelések, rádiók jármûvekbe, ri-
asztók, sportszemüvegek, szemellenzõk, szemvédõ ernyõk,
szemüvegtokok, szimulátorok jármûvek kormányzásához és ve-
zérléséhez, szirénák, térdpárnák, térdvédõk, töltõkészülékek
elektromos elemekhez, transzformátorok, tranzisztorok, tükrök,
tûzoltó készülékek, vakításgátló ellenzõk, vakításgátló szemüve-
gek, védõálarcok, maszkok, védõeszközök személyes balesetvé-
delemre, védõsisakok, védõsisakok sporthoz, bukósisakok, villo-
gók (fények), zárak (elektromos), zseblámpaelemek.
12 Abroncskarimák jármûvekhez, abroncsok jármûkerekek-
hez, abroncsszegek, belsõ gumiabroncstömlõk, biztonsági gyer-
mekülések jármûvekbe, biztonsági hevederek jármûülésekhez,
biztonsági övek jármûülésekhez, csomagtartók jármûvekhez,
csúszásgátló láncok, csúszásgátló jármûabroncsok, dísztárcsák
(keréken), elektromos jármûvek, elektromotorok földi jármûvek-
hez, fedelek jármûvekhez, fejtámaszok jármûülésekhez, felfüg-
gesztéses lengéscsillapítók jármûvekhez, fékek jármûvekhez, fé-
kek kerékpárokhoz, fékfogasívek jármûvekhez, fékgarnitúrák jár-
mûvekhez, fogaskerekek kerékpárokhoz, fogaskerekek szárazföl-
di jármûvekhez, fordulatszám-csökkentõ áttételek szárazföldi jár-
mûvekhez, futófelületek újrafutózáshoz, gépkocsi gumiabron-
csok, gumiabroncsok, hajtóláncok szárazföldi jármûvekhez, haj-
tómotorok szárazföldi jármûvekhez, hajtómûtengelyek szárazföl-
di jármûvekhez, hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez, háromke-
rekû kisautók, motorbiciklik, háromkerekû szállítójármûvek, hát-
rameneti jelzõk jármûvekhez, irányjelzõk jármûvekhez, irányjel-
zõk kerékpárokhoz, biciklikhez, stb., javítókészülékek belsõ gu-
miabroncstömlõkhöz, jármûgumiabroncsok, jármûkarosszériák,
jármûalvázak, jármûkerekek, jármûkerékküllõ rögzítõk, jármû-
lépcsõk, hágcsók, jármûülések, jármûvek kerékküllõi, kerékagy
süvegek, kerékagyak jármûvekhez, kerékkiegyenlítõ súlyok, ke-
rékpárhajtókarok, kerékpár-kerékabroncsok, kerékpárkerék-
agyak, kerékpár-kerékküllõk, kerékpár-kitámasztók, kerékpár-
sárvédõk, kerékpárcsengõk, kerékpárkerekek, kerékpárkormá-
nyok, kerékpárnyergek, kerékpárok, kerékpárpedálok, kerékpár-
pumpák, kerékpártámaszok, kerékpártömlõk, kerékpárvázak, ko-
sarak kerékpárokhoz, kürtök jármûvekhez, láncok kerékpárok-
hoz, lengéscsillapító rugók jármûvekhez, lopásgátló riasztók jár-
mûvekhez, lopásgátló szerkezetek jármûvekhez, modemek, mo-
torházfedelek, motorházfedél-emelõk, motorkerékpárok, moto-
rok kerékpárokhoz, motorok szárazföldi jármûvekhez, nyeregta-
karók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz, nyeregtáskák
kerékpárokhoz, nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárok-
hoz, oldalkocsik, párásodás elleni készülékek jármûvekhez, pne-
umatikus gumiabroncsköpenyek, poggyásztartó hálók kerékpá-
rokhoz, pótkocsi-csatlakoztatók jármûvekhez, pótkocsik, utánfu-
tók, rugók jármûvek felfüggesztéséhez, sárhányók, sebességvál-
tók, fogaskerekes hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez, sebes-
ségváltók szárazföldi jármûvekhez, síléctartók gépkocsikhoz,
szabadon futók szárazföldi jármûvekhez, szelepek jármûabron-
csokhoz, szélvédõk, szélvédõtörlõk, tanksapkák jármûvekhez,
tengelyek jármûvekhez, tengelykapcsolók szárazföldi jármûvek-
hez, tengelyvégek, triciklik, védõhálók kerékpárokhoz, védõhu-
zatok jármûvekhez, visszapillantó tükrök.
25 Kerékpáros öltözékek, kesztyûk, motoros- és kerékpáros-
kesztyûk, lábszárvédõk, magas szárú cipõk, magas szárú lábbelik,
mellények, melegítõk, motoros öltözékek, mûbõr ruházat, sap-
kák, sportruházat, sportcipõk, sportlábbelik, vízhatlan ruházat.
35 Árubemutatás, áruminták terjesztése, beszerzõi szolgáltatá-
sok, eladási propaganda, hirdetések, információk számítógépes
adatbázisba való szerkesztése, kereskedelmi ügyletek, kereske-

M1370

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/12

Nemzeti lajstromozott védjegyek



delmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése, közvélemény-kutatás, közönség-
szolgálat, piackutatás, reklámozás, reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklám-
anyagok kölcsönzése, szabadtéri hirdetés, számítógépes nyilván-
tartások kezelése, üzleti információk, üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

(111) 186.587 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00004 (220) 2005.01.03.
(732) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KRÉMROLI
(511) 29 Sajt, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

30 Kakaó, csokoládé, sütemények, cukrászáruk, csokoládéter-
mékek, tejdesszertek.

(111) 186.588 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00180 (220) 2005.01.14.
(732) MEDI-RADIOPHARMA Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NANOALBUMON
(511) 5 Diagnosztikai készítmények.

(111) 186.589 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00185 (220) 2005.01.14.
(732) Pannonhalmi Fõapátság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Levendulaolaj, levendulavíz, illóolajok, szappanok, kozme-
tikai cikkek, dezodorok személyes használatra.
5 Gyógyitalok, gyógyteák, herbateák, gyógynövénykészít-
mények, gyógynövények, szárított levendula; légfrissítõ készít-
mények; méhészeti termékek gyógyászati használatra.
33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszes italok.

(111) 186.590 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 00001 (220) 2005.01.03.
(732) PRO-CONF Szolgáltató és Mérnöki Betéti Társaság,

Budapest (HU)

(541) RENOVA EXPO Nemzetközi Épületfelújítási
Szakvásár

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi doku-
mentáció, irodai munkák; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítá-
sok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezé-
se.

(111) 186.591 (151) 2006.10.06.
(210) M 04 03831 (220) 2004.09.13.
(732) Ökocentrum Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés, építkezéssel kapcsolatos szolgáltatások, építési
szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai, építési tervek felügyelete.

(111) 186.592 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01510 (220) 2005.04.28.
(732) Dobogó Pincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

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

(111) 186.593 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01049 (220) 2005.03.21.
(732) Arena Corner Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.594 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01516 (220) 2005.04.28.
(732) TCHIBO Budapest Ipari és Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EDUSCHO DUPLA HOSSZÚ
(511) 30 Kávétermékek.

(111) 186.595 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01507 (220) 2005.04.28.
(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.
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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) 186.596 (151) 2006.10.06.
(210) M 05 01517 (220) 2005.04.28.
(732) TCHIBO Budapest Ipari és Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávétermékek.

(111) 186.597 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02555 (220) 2005.08.02.
(732) BÁBOLNA Mezõgazdasági Termelõ, Fejlesztõ

és Kereskedelmi Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BÁBOLNA WELLNESS PULYKAMELL
SONKA

(511) 29 Baromfihús (húskészítmény: pulykamellsonka).

(111) 186.598 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02422 (220) 2005.07.21.
(732) PET-WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

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

(111) 186.599 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02426 (220) 2005.07.21.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(300) 1078937 2005.06.07. BX
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) REXONA COOL GREEN
(511) 3 Szappanok; parfümök, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toalettvizek, illatosított testpermetek; testápoló olajok, kré-
mek és tejek; borotvahabok, borotvazselék, borotválkozás elõtti
és utáni arcvizek; hintõporok; fürdéshez és zuhanyozáshoz való
készítmények; hajvizek; fogápoló szerek; nem gyógyhatású száj-
vizek; dezodorok; izzadáscsökkentõ személyes használatra; nem
gyógyhatású piperekészítmények.

(111) 186.600 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02557 (220) 2005.08.02.
(732) BÁBOLNA Mezõgazdasági Termelõ, Fejlesztõ

és Kereskedelmi Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BÁBOLNA WELLNESS CSIBE NUGGETS
(511) 29 Baromfihús (húskészítmény: csibenuggets).

(111) 186.601 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02559 (220) 2005.08.02.
(732) BÁBOLNA Mezõgazdasági Termelõ, Fejlesztõ

és Kereskedelmi Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BÁBOLNA WELLNESS PULYKASZELET
(511) 29 Baromfihús (húskészítmény: pulykaszelet).

(111) 186.602 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02561 (220) 2005.08.02.
(732) Munkáspárt, Budapest (HU)

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 186.603 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02193 (220) 2005.06.29.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, év-
könyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.604 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02566 (220) 2005.08.02.
(732) Balatonboglári Borgazdasági Rt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok és pezsgõk.
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(111) 186.605 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02427 (220) 2005.07.21.
(732) Thai Union Manufacturing Company Limited, Bangkok (TH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Hal, csomagolt tonhal, csomagolt fagyasztott tenger gyü-
mölcsei, fagyasztott tenger gyümölcsei, halfalatok és húsgom-
bóckonzerv.

(111) 186.606 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02190 (220) 2005.06.29.
(732) LURCH Kft., Sülysáp (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; köny-
vek; prospektusok; kiadványok; könyvkötészeti anyagok; fény-
képek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanya-
gok (ideértve a ragasztókat papíripari vagy háztartási célokra);
anyagok mûvészek részére; ecsetek; festékesdobozok (iskolai
használatra); írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); ta-
nítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék; bélyegzõk; nyomatok; hologramok; írótol-
lak aranyból; asztalterítõk papírból; papírvágó kések.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; szilikon alapanyagú háztartási és konyhai felszerelések; fésûk,
szivacsok és sütõformák; kefék; kefegyártáshoz használt anya-
gok; elektromos fogkefék és fésûk; takarítóeszközök; vasforgács;
nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt
üvegeket); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoz-
nak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, alsó- és felsõruházati
cikkek; testnevelési és sportruházat; gyermek- és felnõtt- ruházat.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek (beleértve
a vívó- és vadászfegyvereket és kiegészítõket is), karácsonyfadí-
szek; horgászfelszerelések, mesterséges horgászcsalétkek; fel-
szerelések különbözõ sportokhoz és játékokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; reklámügynökségek és szolgálatok
szolgáltatásai; prospektusok, katalógusok összeállítása, szerkesz-
tése, nyomása, terjesztése közvetlenül vagy posta útján; csomag-
küldõ kereskedelem katalógus alapján; áruházi, bolti kereskedel-
mi ügyletek; kereskedelmi és szolgáltatóvállalat, értékesítési há-
lózat; cég-, vállalat neve; rádióreklám-szolgáltatások; fuvarozási
szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás; üzleti célú kutatás és
értékelés; közvélemény- és piackutatás; szövegszerkesztés és szá-
mítógépes nyilvántartások kezelése, adatbázis-marketing; kiadói
tevékenység, szakmai tanácsadás cégmenedzsment részére.

(111) 186.607 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02188 (220) 2005.06.29.
(732) ITDH Magyar befektetési és Kereskedelemfejlesztési

Közhasznú Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; digitális képfelvételezés; elektronikus desktop
kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online
kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szerve-
zése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk;
szemináriumok rendezése és vezetése; szövegek kiadása (nem
reklámcélú).

(111) 186.608 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02200 (220) 2005.06.29.
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Detroit,
Michigan állam (US)

(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) CHEVROLET VIVANT
(511) 12 Motoros jármûvek és alkatrészei.

(111) 186.609 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02423 (220) 2005.07.21.
(732) Gu Zhong Yao, Budapest (HU);

Szarka László, Budapest (HU)
(740) dr. Skutecky Rita ügyvéd, Budapest

(541) MOPEX
(511) 6 Fém építõanyagok, fémkábelek, fémvezetékek, lakatosipari

termékek, fémcsövek és csõvezetékek, egyéb fémtermékek.

(111) 186.610 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02567 (220) 2005.08.02.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Sajtok.

(111) 186.611 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02073 (220) 2005.06.17.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

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

(111) 186.612 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02315 (220) 2005.07.11.
(732) MARECO CONTACT Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pozsonyi Tibor, Pozsonyi & Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 186.613 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02183 (220) 2005.06.29.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)

(541) TERRA SCARBANTIA
(511) 33 Szeszes italok, borok és likõrök.

(111) 186.614 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02192 (220) 2005.06.29.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, év-
könyvek, könyvek.

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

(111) 186.615 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01164 (220) 2005.03.29.
(732) ADRIA, dionicko drustvo za ulov, preradu i promet ribom,

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

Budapest

(546)

(511) 29 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; feldolgozott és tartósított hal és halkészítmények.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; állati
táplálékok, maláta; élõ hal.

(111) 186.616 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02313 (220) 2005.07.11.
(732) MAGYAR POSTA Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

(111) 186.617 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02428 (220) 2005.07.21.
(732) Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne POLFA Spólka

Akcyjna, Pabianice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PABIAMET
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 186.618 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02421 (220) 2005.07.21.
(732) Ramiris Rubin Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

(541) OXYGEN
(511) 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) 186.619 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02562 (220) 2005.08.02.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest
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(546)

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

(111) 186.620 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02569 (220) 2005.08.02.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Sajtok.

(111) 186.621 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02568 (220) 2005.08.02.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Sajtok.

(111) 186.622 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01973 (220) 2005.06.07.
(732) INTERIOR ART Kft., Szeged (HU)

(541) INTERIOR ART, ATELIER DE L’ INTÉRIEUR
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

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

(111) 186.623 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02554 (220) 2005.08.02.
(732) Bábolna Mezõgazdasági Termelõ, Fejlesztõ és Kereskedelmi

Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BÁBOLNA WELLNESS CSIRKEMELL
SONKA

(511) 29 Baromfihús (húskészítmény; csirkemellsonka).

(111) 186.624 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02077 (220) 2005.06.17.
(732) Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

tüzelõ-, illetve üzemanyagok; nem vegyi adalékok tüzelõ-, illetve
üzemanyagokhoz, kenõanyagokhoz és zsírokhoz; porfelszívó,
portalanító és porlekötõ termékek; világítóanyagok.

(111) 186.625 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02563 (220) 2005.08.02.
(732) Karnevál Utazási Iroda Kft., Debrecen (HU)

(546)

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

(111) 186.626 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02565 (220) 2005.08.02.
(732) Balatonboglári Borgazdasági Rt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Pezsgõk.

(111) 186.627 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02311 (220) 2005.07.11.
(732) Sándor Balázs, Budapest (HU)

(541) Hi-Tel
(511) 38 Távközlés.

(111) 186.628 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02312 (220) 2005.07.11.
(732) OPTIWATT Kft., Szigethalom (HU)
(740) dr. ifj. Hirsch Tamás, Hirsch Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(111) 186.629 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02196 (220) 2005.06.29.
(732) dr. Kálóczi Attila, Sopron (HU)

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

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

(111) 186.630 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02072 (220) 2005.06.17.
(732) Csajbók Zsolt, Besenyszög (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok, tojások, tej és tejtermékek, étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztõ,
sütõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.

(111) 186.631 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01974 (220) 2005.06.07.
(732) PHARMA NORD ApS, Vojens (DK)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) GLUKO-PORCAMIN
(511) 5 Táplálékkiegészítõk gyógyászati célokra.

(111) 186.632 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02570 (220) 2005.08.02.
(732) The Polo/Lauren Company, L.P., New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) POLO BY RALPH LAUREN
(511) 25 Ruházati termékek, lábbelik, fejfedõk.

(111) 186.633 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02556 (220) 2005.08.02.
(732) Bábolna Mezõgazdasági Termelõ, Fejlesztõ és Kereskedelmi

Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BÁBOLNA WELLNESS SONKA
(511) 29 Hús (húskészítmény: sonka).

(111) 186.634 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02558 (220) 2005.08.02.
(732) BÁBOLNA Mezõgazdasági Termelõ, Fejlesztõ

és Kereskedelmi Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BÁBOLNA WELLNESS CSIBESZELET
(511) 29 Baromfihús (húskészítmény: csibeszelet).

(111) 186.635 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02201 (220) 2005.06.29.
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Detroit,
Michigan állam (US)

(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) CHEVROLET EPICA
(511) 12 Motoros jármûvek és alkatrészei.

(111) 186.636 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02076 (220) 2005.06.17.
(732) Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marjai Attila, Marjai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 186.637 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01287 (220) 2005.04.07.
(732) Celgene Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) REV
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények betegségek és rendellenes-

ségek kezelésénél történõ használatra; immunrendszert változtató
gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények,
nevezetesen citokingátló szerek.

(111) 186.638 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01275 (220) 2005.04.07.
(732) PET-PACK Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Szabó Ferenc Szilveszter, Szabó és Bársony Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok.
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(111) 186.639 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 03627 (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, különösen
gépjármû villamossági elektromos kis fõdarabok; gépjármû villa-
mossági elektromos egyéb alkatrészek és segédanyagok kiskeres-
kedelme.

(111) 186.640 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01114 (220) 2005.03.24.
(732) ARANYFÁCÁN PRODUCT Termelõ és Szolgáltató Kft.,

Hatvan (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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) 186.641 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 02195 (220) 2005.06.29.
(732) Mary Kay Inc., Addison, Texas (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MARY KAY PRIVATE SPA
(511) 3 Parfümök; kölnivizek; fürdõ- és tusolózselék, testszappa-

nok, illóolajok személyes használatra, fürdõolajok és testolajok;
fürdõsók; habfürdõk; testápolók, -krémek, -zselék és -púderek;
testspray-k és -permetek; bõrápoló termékek, nevezetesen tisztí-
tókrémek és -folyadékok, frissítõk, tonikok, hidratálók, éjszakai
krémek, tisztítószappanok és arcszappanok, kézkrémek, testkré-
mek, arckrémek, bõrkondicionálók, zsírosodásszabályozók, mat-
títók, maszkok, iszappakolások, puhítókrémek, arc- és testradíro-
zók; bõrhámlasztók, bõrlágyítók, folyékony hintõporok és testfé-
nyesítõk; nem gyógyászati napozó- és fényvédõ krémek.

(111) 186.642 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01110 (220) 2005.03.24.
(732) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Dcont Optimum Teszt
(511) 5 Tesztcsíkok és reagenscsíkok vércukormérõ készülékek-

hez.

(111) 186.643 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01975 (220) 2005.06.07.
(732) Mittal Steel Technologies Limited, Ebene (MU)
(300) 2389934 2005.04.20. GB

2380823 2004.12.22. GB
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MITTAL
(511) 6 2004. 12. 22-ei, 2380823 számú elsõbbséggel: vasból, acél-

ból, vasötvözetbõl, DRI-bõl, direkt redukált vasból, direkten re-
dukált vasból, ónozott lemezbõl, galvanizált lemezbõl, festékbe-
vonatolt acélból vagy alumínium- bevonatolt acélból készült ter-
mékek; vas, acél és vasötvözetek, DRI, direkt redukált vas, direk-
ten redukált vas, ónozott lemez, galvanizált lemez, festékbevona-
tolt acél vagy alumíniumbevonatolt acéltermékek tömbök, leme-
zek, csatornák, csövek, lapok, szalagok, fóliák, rudak, vezetékek,
tekercsek, gerendák, tuskók, bugák, öntecsek, profilok és más
idomok formájában; vasérc, bugák és fémanyagok vasúti jármû-
vekhez; fém épületanyagok; nem elektromos vezetékek, huzalok
és drótkötelek, acél, vasötvözetek, DRI, direkt redukált vas, direk-
ten redukált vas, ónozott lemez, galvanizált lemez, festékbevona-
tolt acél vagy alumíniumbevonatolt acél; vasáru, szögek és fém
tömegcikk; edzett acél; fémtermékek; és minden más, a 6. áruosz-
tályba tartozó termék.
39 2004. 04. 20-ai, 2389934 számú elsõbbséggel: tengeri és lé-
gi közlekedési eszközök bérbeadása; ércek, fémek és fémötvöze-
tek raktározása; minden más, a 39.osztályba tartozó szolgáltatás.
40 2004. 12. 22-ei, 2380823 számú elsõbbséggel: galvanizálás;
acéltisztítás; vas közvetlen radukálása; acélgyártás; acéledzés,
acélöntés; fémgyártás; fémedzés; fémöntés; minden más, a 40.
osztályba tartozó szolgáltatás.

(111) 186.644 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01108 (220) 2005.03.24.
(732) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Dcont Optimum
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, különösen vércukormérõ

készülékek.

(111) 186.645 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01935 (220) 2005.06.03.
(732) Attic-Apartments Ingatlanforgalmazó és Építõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Réka, Dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Home Panorama
(511) 36 Ingatlanügyletek; épületek ingatlankezelõinek szolgáltatá-

sai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy finanszírozási szolgálta-
tások.
37 Építkezési, javítási szerelési szolgáltatások; épületek építé-
sével kapcsolatos szolgáltatások, valamint az építési területen lé-
võ szakipari vállalkozások, úgy mint mázolók, vízvezeték-szere-
lõk, fûtésszerelõk, illetve tetõfedõk által nyújtott szolgáltatások;
az építési szolgáltatások kiegészítõ szolgáltatásai, az építési ter-
vek felügyelete; javítási szolgáltatások, amelyek keretében vállal-
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ják, hogy valamely tárgyat helyrehoznak a használat, károsodás,
megromlás vagy részleges megsemmisülést követõen; karbantar-
tási szolgáltatások, valamely tárgy eredeti állapotának megóvása
érdekében.

(111) 186.646 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01105 (220) 2005.03.24.
(732) TELE-DATA Távközlési Adatfeldolgozó és Hirdetésszervezõ

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

(541) T-DATA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 186.647 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01590 (220) 2005.05.04.
(732) Cincom Systems, Inc., Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépes programok.
42 Számítógépes szoftverszolgáltatások, különösen számító-
gépes rendszerek és programok fejlesztése mások részére; az em-
lített fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

(111) 186.648 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01276 (220) 2005.04.07.
(732) BELGRÁD RAKPART Ingatlanforgalmazó és Vendéglátó

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Ákos, Szabó Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SPICE Restaurant & Cafe
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás; étterem, ká-

vézó.

(111) 186.649 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01591 (220) 2005.05.04.
(732) Cincom Systems, Inc., Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépes programok.
42 Számítógépes szoftver szolgáltatások, különösen számító-
gépes rendszerek és programok fejlesztése mások részére; az em-
lített fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

(111) 186.650 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01592 (220) 2005.05.04.
(732) Cincom Systems, Inc., Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Döntési fastruktúrákat, esettáblákat, hierarchiákat, ûrlapo-
kat és jelentéseket tartalmazó, valamint adatbázisokat (pl.: SQL,
XML) és formázott szövegeket használó szakértõi rendszeralkal-
mazások fejlesztésére szolgáló számítógépes program.

(111) 186.651 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00059 (220) 2005.01.06.
(732) Spektrum-TV Közép-Európai Mûsorkészítõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Korányi Emese ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 186.652 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00452 (220) 2005.02.01.
(732) Eurodoc 2000 Kft., Budapest (HU)

(541) EURODOC
(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

(111) 186.653 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01593 (220) 2005.05.04.
(732) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BME
(511) 41 Egyetemi és fõiskolai oktatás; posztgraduális és doktori

képzés; távoktatás; nyelvoktatás és -vizsgáztatás; diplomások to-
vábbképzése; tanfolyamok, szemináriumok szervezése és tartása;
konferenciák, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; diák-
kolégiumok fenntartása; könyvtári kölcsönzés; tornatermek és
sportpályák bérbeadása; oktatással kapcsolatos információk
nyújtása; könyvek, folyóiratok, újságok, egyéb nyomtatványok
és audiovizuális mûvek kiadása.
42 Tudományos kutatás; ipari, mezõgazdasági, informatikai,
közgazdasági és üzemgazdasági kutatás; mûszaki és informatikai
fejlesztés; mûszaki létesítmények és berendezések, valamint gé-
pek és eszközök tervezése; informatikai tervezés és rendszerter-
vezés; mérések, vizsgálatok és felmérések elvégzése; szakvéle-
mények készítése és tanácsadás mûszaki, biztonságtechnikai, in-
formatikai, közgazdasági és üzemgazdasági kérdésekben; minõ-
ségbiztosítási rendszerek tervezése, ezekkel kapcsolatos tanács-
adás és szakvélemények készítése; építészeti, belsõépítészeti, vá-
ros- és településépítészeti, regionális, építõmérnöki, közlekedési
és környezetvédelmi tervezés; építészeti, belsõépítészeti, város-
és településépítészeti, regionális, építõmérnöki, közlekedési és
környezetvédelmi tanácsadás, valamint ilyen szakvélemények
készítése; számítógépszoftverek készítése; szakvélemények ké-
szítése és tanácsadás informatikával, valamint számítógépi hard-
verrel és szoftverrel kapcsolatban; számítógépidõ bérbeadása;
szellemi alkotásokra vonatkozó jogok értékesítése; licencek adá-
sa szellemi alkotásokra vonatkozó jogokra.
43 Rendezvényekhez termek bérbeadása.
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(111) 186.654 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01115 (220) 2005.03.24.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) VITACELL
(511) 3 Szappanok; mosószerek; fehérítõkészítmények, tisztítósze-

rek; illatszerek, arcvizek, borotválkozás utáni arcszeszek, kölnik;
illóolajok; aromaterápiás termékek nem gyógyászati célokra;
masszázshoz használt készítmények nem gyógyászati alkalma-
zásra, dezodorok és izzadásgátló szerek; fejbõr- és hajápoló ké-
szítmények; samponok és hajkondicionáló szerek; hajszínezõ ké-
szítmények; hajformázó termékek; fogkrémek; gyógyhatású
anyagot nem tartalmazó szájöblítõ szerek; szájápoló és fogápoló
készítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó piperecik-
kek; fürdõ- és tusolókészítmények; bõrápoló szerek; bõrápoló
olajok, krémek és tejek; borotválkozási szerek; borotválkozás
elõtti és utáni szerek; szõrtelenítõkészítmények; napozószerek és
fényvédõ készítmények; kozmetikai cikkek; dekorkozmetiku-
mok és sminkeltávolító készítmények; vazelin; ajakápoló készít-
mények; hintõporok; vatta, fültisztító pálcikák; kozmetikai vatta-
korongok, kendõk és törlõkendõk; nedves, illetve impegrált tisztí-
tóvatták, kozmetikai kendõk és törlõkendõk, szépségmaszkok,
arcpakolások.

(111) 186.655 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01594 (220) 2005.05.04.
(732) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Egyetemi és fõiskolai oktatás; posztgraduális és doktori
képzés; távoktatás; nyelvoktatás és -vizsgáztatás; diplomások to-
vábbképzése; tanfolyamok, szemináriumok szervezése és tartása;
konferenciák, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; diák-
kolégiumok fenntartása; könyvtári kölcsönzés; tornatermek és
sportpályák bérbeadása; oktatással kapcsolatos információk
nyújtása; könyvek, folyóiratok, újságok, egyéb nyomtatványok
és audiovizuális mûvek kiadása.

42 Tudományos kutatás; ipari, mezõgazdasági, informatikai,
közgazdasági és üzemgazdasági kutatás; mûszaki és informatikai
fejlesztés; mûszaki létesítmények és berendezések, valamint gé-
pek és eszközök tervezése; informatikai tervezés és rendszerter-
vezés; mérések, vizsgálatok és felmérések elvégzése; szakvéle-
mények készítése és tanácsadás mûszaki, biztonságtechnikai, in-
formatikai, közgazdasági és üzemgazdasági kérdésekben; minõ-
ségbiztosítási rendszerek tervezése, ezekkel kapcsolatos tanács-
adás és szakvélemények készítése; építészeti, belsõépítészeti, vá-
ros- és településépítészeti, regionális, építõmérnöki, közlekedési
és környezetvédelmi tervezés; építészeti, belsõépítészeti, város-
és településépítészeti, regionális, építõmérnöki, közlekedési és
környezetvédelmi tanácsadás, valamint ilyen szakvélemények
készítése; számítógépi szoftverek készítése; szakvélemények ké-
szítése és tanácsadás informatikával, valamint számítógépi hard-
verrel és szoftverrel kapcsolatban; számítógépidõ bérbeadása;
szellemi alkotásokra vonatkozó jogok értékesítése; licencek adá-
sa szellemi alkotásokra vonatkozó jogokra.

43 Rendezvényekhez termek bérbeadása.

(111) 186.656 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01934 (220) 2005.06.03.
(732) R-Projekt 2002 Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Réka, Dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) nánásikert
(511) 36 Ingatlanügyletek; épületek ingatlankezelõinek szolgáltatá-

sai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy finanszírozási szolgálta-
tások.
37 Építkezési, javítási szerelési szolgáltatások; épületek építé-
sével kapcsolatos szolgáltatások, valamint az építés területén lévõ
szakipari vállalkozások, úgy mint mázolók, vízvezeték-szerelõk,
fûtésszerelõk, illetve tetõfedõk által nyújtott szolgáltatások; az
építési szolgáltatások kiegészítõ szolgáltatásai, az építési tervek
felügyelete; javítási szolgáltatások, amelyek keretében vállalják,
hogy valamely tárgyat helyrehoznak a használat, károsodás, meg-
romlás vagy részleges megsemmisülést követõen; karbantartási
szolgáltatások, valamely tárgy eredeti állapotának megóvása ér-
dekében.

(111) 186.657 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01109 (220) 2005.03.24.
(732) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Dcont Optimum Plusz
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, különösen vércukormérõ

készülékek.

(111) 186.658 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01595 (220) 2005.05.04.
(732) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BMGE
(511) 41 Egyetemi és fõiskolai oktatás; posztgraduális és doktori

képzés; távoktatás; nyelvoktatás és -vizsgáztatás; diplomások to-
vábbképzése; tanfolyamok, szemináriumok szervezése és tartása;
konferenciák, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; diák-
kolégiumok fenntartása; könyvtári kölcsönzés; tornatermek és
sportpályák bérbeadása; oktatással kapcsolatos információk
nyújtása; könyvek, folyóiratok, újságok, egyéb nyomtatványok
és audiovizuális mûvek kiadása.
42 Tudományos kutatás; ipari, mezõgazdasági, informatikai,
közgazdasági és üzemgazdasági kutatás; mûszaki és informatikai
fejlesztés; mûszaki létesítmények és berendezések, valamint gé-
pek és eszközök tervezése; informatikai tervezés és rendszerter-
vezés; mérések, vizsgálatok és felmérések elvégzése; szakvéle-
mények készítése és tanácsadás mûszaki, biztonságtechnikai, in-
formatikai, közgazdasági és üzemgazdasági kérdésekben; minõ-
ségbiztosítási rendszerek tervezése, ezekkel kapcsolatos tanács-
adás és szakvélemények készítése; építészeti, belsõépítészeti, vá-
ros- és településépítészeti, regionális, építõmérnöki, közlekedési
és környezetvédelmi tervezés; építészeti, belsõépítészeti, város-
és településépítészeti, regionális, építõmérnöki, közlekedési és
környezetvédelmi tanácsadás, valamint ilyen szakvélemények
készítése; számítógépi szoftverek készítése; szakvélemények ké-
szítése és tanácsadás informatikával, valamint számítógépi hard-
verrel és szoftverrel kapcsolatban; számítógépidõ bérbeadása;
szellemi alkotásokra vonatkozó jogok értékesítése; licencek adá-
sa szellemi alkotásokra vonatkozó jogokra.
43 Rendezvényekhez termek bérbeadása.

(111) 186.659 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00258 (220) 2005.01.19.
(732) Mohácsi Sokacok Olvasóköre, Mohács (HU)
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(740) Bachesz Rezsõ, Mohács

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport- és kulturális te-
vékenységek.

(111) 186.660 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01596 (220) 2005.05.04.
(732) Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt.,

Budapest (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SCHWINN CSEPEL TOURING
(511) 12 Kerékpárok és egyéb emberi erõvel, illetve segédmotorral

hajtott jármûvek; fitneszgépek és -eszközök.

(111) 186.661 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00941 (220) 2005.03.10.
(732) Pratix Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Pasqualetti Gergõ, Budapest

(546)

(511) 9 Logisztikai szoftver-szállítástervezõ/szervezõ számítógé-
pes program.

(111) 186.662 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00661 (220) 2005.02.18.
(732) VIDEO-DELIKÁT M-GEL Gyártó, Kereskedelmi

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

Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(111) 186.663 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01286 (220) 2005.04.07.
(732) EUGEN & BACAU Bt., Budapest (HU);

VIDÁMSÁG Bt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 186.664 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00246 (220) 2005.01.19.
(732) BVfon Telekommunikációs Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sándor Sz. Zsolt, Dr. Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CONTEL
(511) 38 Mobil (celluláris) telefon-összeköttetés; távközlési beszél-

getésterhelõ és összeköttetési szolgáltatások; telefon-összekötte-
tés; telefonszolgáltatások.

(111) 186.665 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01710 (220) 2005.06.07.
(732) Balogh László, Gyula (HU)

(546)

(511) 30 Cukrászati termékek; aprósütemény, teasütemény; teasüte-
mény; bonbonok (cukorkák); briós; cukorkaáruk; cukrászkészít-
mények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládé;
díszek süteményekhez (ehetõ); fagylalt, jégkrém; karamella (cu-
korkák); kávé; kávé alapú italok; kekszek; mézeskalács; palacsin-
ták; piskóták; pasztillák (cukrászáru); pralinék; sütemények; tea,
tea alapú italok.

(111) 186.667 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01713 (220) 2005.05.17.
(732) Budapest Papír Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) LinXprint
(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) 186.669 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01714 (220) 2005.05.17.
(732) Imre Gyula, Budapest (HU)

(541) Membrane
(511) 1 Ipari vegyi termékek.

M1380

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/12

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 186.671 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01716 (220) 2005.05.17.
(732) Imre Gyula, Budapest (HU)

(541) ZenoClean
(511) 1 Ipari vegyi termékek.

(111) 186.672 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01719 (220) 2005.05.17.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok, likõrök (a sö-
rök kivételével).

(111) 186.673 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01720 (220) 2005.05.17.
(732) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) NUASIS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen fogamzásgát-

lók.

(111) 186.674 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01723 (220) 2005.05.17.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) CHEETOS MEGA FUN
(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) 186.675 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01845 (220) 2005.05.27.
(732) SHEN LONG KER. Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) Balogh Roland, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 186.676 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01846 (220) 2005.05.27.
(732) Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Emmerich (DE)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Katjes kevesebb kalóriát tartalmaz, mint más
édességek

(511) 30 Rizs, tésztafélék, gabonakészítmények, tea, kávé, kakaó,
kakaóital, kávékivonat, kávéesszencia, kávé- és cikóriakeveré-
kek, cikória és cikóriakeverékek, pótkávékészítmények, gyógy-
anyag nélküli cukrászsütemények, sütemények, kétszersültek,
kekszek, fagylaltok, jégkrémek, fagyasztott cukrászsütemények,
italok, töltelékek, kenyérre kenhetõ édesség, kenyérre kenhetõ
sós krém, snack élelem, készételek, félkész ételek, lisztadalék,
csokoládék, csokoládébevonatok, öntetek, pizzák, pizzatészták,
öntet és bevonat pizzához, öntetek fõtt tésztához és rizshez, salá-
taöntetek, majonéz, a 30. áruosztályba tartozó mártások, borízû
rágógumi, gyümölcsízû rágógumi, rágógumik, édesgyökér (nem
orvosi célra).

(111) 186.677 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01847 (220) 2005.05.27.
(732) CLS Mûvészeti Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdész Éva, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési
oldalak készítése, közvélemény-kutatás, piackutatás, reklám-
anyagok terjesztése, reklámozás, szabadtéri hirdetés, reklám-
anyagok publikálása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése, diszkók (szol-
gáltatásai), elektronikus desktop kiadói tevékenység, elõadások
díszleteinek kölcsönzése, elõadómûvészek szolgáltatásai, hang-
felvételek kölcsönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás
show-mûsorokra, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy okta-
tás), show-mûsorok, show-mûsorok szervezése, stadionok bérle-
te, szórakoztatás, zenekarok szolgáltatásai, éjszakai klubok.

(111) 186.678 (151) 2006.10.31.
(210) M 05 01848 (220) 2005.05.27.
(732) Pyung An Textile Co., Ltd., Szöul (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Sátorcövekek fémbõl, sziklaszögek és fúrt szögek fémbõl,
jégszögek fémbõl, mászóvasak, azonossági jegyek fémbõl, létrák
fémbõl, hõszigetelt gáztartályok fémbõl, csapszegek és csavarok
fémbõl, csatok, karabinerek, bilincsek és szorítókapcsok fémbõl,
drótkötelek.
8 Hegymászócsákányok, jégcsákányok, teáskanalak, kon-
zervnyitók, kanalak, villák, nyitószerkezetek konzervekhez, bal-
ták, vadászkések, emelõk, villanyborotvák.
11 Kempingfõzõk, benzinfõzõk, spirituszfõzõk, olajfõzõk,
zsebmelegítõk, tûzhelyek, gázkályhák, gázlámpák, vízfertõtlení-
tõ berendezések, lámpák.
18 Hátizsákok, hátitáskák, utazótáskák, bõrbõl készült dobo-
zok, napernyõk, hegymászóbotok, állatbõrök, szõrmék, mûszõr-
mék.
20 Sátorcövekek nem fémbõl, kemping hálózsákok, bivakzsá-
kok, azonossági jegyek nem fémbõl, zászlórudak, létrák nem fém-
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bõl, szállítható olajtartályok nem fémbõl vagy falazatból, mû-
anyag dobozok, matracok, derékaljak, csapszegek és csavarok
nem fémbõl.
21 Fõzõedények kempingezéshez, fogkefék, serpenyõk, lába-
sok, nem villamos gyorsfõzõ fazekak, bögrék, korsók nem nemes-
fémbõl, csajkák, húsvágó deszkák konyhai használatra, tartályok
élelmiszerekhez, vödrök, termoszok.
22 Sátrak hegymászáshoz vagy kempingezéshez, mászóköte-
lek, jutazsákok ipari használatra, ponyvák, sátrak nem kempinge-
zéshez, függõágyak, nyers gyapjú, kötelek, polietilén kötelek.
24 Hálózsákok, takarók, gyermek-ágytakarók, ágytakarók,
textilzászlók, textilanyagok csomagoláshoz, bõrkendõk, selyem-
pamut kevert anyagok, pamutszálból kötött vagy hurkolt anya-
gok.
25 Mászócipõk és -bakancsok, téli csizmák, csizmák, cipõk,
szandálok, papucsok, gyakorlóanorákok, aerobikruhák, csõkabá-
tok, térdnadrágok, szafariöltönyök, szoknyák, gyerekruhák, nad-
rágok, felöltõk, egyrészes ruhák, zakók, ingblúzok, farmerek, két-
részes ruhák, parkák, harisnyatartós csípõfûzõk, alohaingek,
melltartók, blúzok, alsónemûk, alsóingek, alsónadrágok, bugyik,
úszóöltözékek, szvetterek, sportingek, fehér ingek, gyakorló-
egyenruhák, mellények, kardigánok, fûzõk, pizsamák, harisnya-
nadrágok, pólók, trikók, nyakkendõk, lábszármelegítõk, egyujjas
kesztyûk, téli kesztyûk, kendõk, sálak, harisnyák, zoknik, sapkák,
vízhatlan ruházat, harisnyatartók, nadrágtartók, bõrövek.
28 Hegymászó-felszerelések, térdvédõk, sárkányrepülõ gépek,
gumi játékszerek, úszólábak búvármerüléshez, fém játékszerek,
célbadobó nyíljátékok, táblajátékok, horgászbotok.

(111) 186.681 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01857 (220) 2005.05.27.
(732) PHARMATÉKA Bt., Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) CZEVITA
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyerek és péksüte-

mények, kekszek, sütõipari és cukrászati termékek, félkész sütõ-
ipari és cukrászati termékek, süteményporok, sütõporok, ízesítõ-
szerek, tésztafélék.

(111) 186.682 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01858 (220) 2005.05.27.
(732) TorTer e-Design Kft., Budapest (HU)

(541) A jövõbe(n) is vezetünk!
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; hirdetési hely köl-

csönzése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, reklámanya-
gok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) ter-
jesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszöve-
gek publikálása, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti fel-
világosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés
elõadómûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzlet-
vezetési tanácsadó szolgálatok, menedzsment-szakkiállítás, me-
nedzsmentkonferencia, menedzsmentfórum.

(111) 186.683 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01005 (220) 2005.03.17.
(732) Cavern Italgyártó Részvénytársaság, Izsák (HU)

(541) CHAMPION
(511) 32 Alkoholmentes italok, sörök.

33 Borok, pezsgõk, szeszes italok, a sörök kivételével.

(111) 186.684 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01027 (220) 2005.03.18.
(732) Notebook-Centrum Kft., Budapest (HU)

(541) FIC

(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.

(111) 186.685 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01335 (220) 2005.04.12.
(732) EUROHAND Kereskedelmi és Befektetési Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bada János, Budapest

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számító-
gépfájlokban (mások számára), adóbevallások elkészítése, becs-
lés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgáltatások (áruk, il-
letve szolgáltatások beszerzése mások számára), bérszámfejtés,
eladási propaganda (mások számára), fénymásolás, gazdasági
elõrejelzés, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely köl-
csönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynöksé-
gek, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, in-
formációknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, ke-
reskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy rek-
lámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése, konzultáció személyzeti kérdésekben, köny-
velés, közlemények átírása, közönségszolgálat, közvélemény-ku-
tatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, munkaerõ-toborzás,
online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanul-
mányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása,
reklámanyagok ( röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete
távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segít-
ségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segít-
ségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szak-
mai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági
ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivo-
natok összeállítása, szövegfeldolgozás, televíziós reklámozás,
titkársági szolgáltatások, állásközvetítõ irodák, árubemutatás,
áruminták terjesztése, árverés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletveze-
tési tanácsadó szolgálatok.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása, eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoz-
tatás), fordítói szolgáltatások, fotóriportok készítése, gyakorlati
képzés (szemléltetés), konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kultu-
rális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, levelezõ tanfolya-
mok, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), oktatás,
oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, riporteri szol-
gáltatások, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok
rendezése és vezetése, szerencsejátékok, szépségversenyek szer-
vezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek ki-
adása (nem reklámcélú).
42 Idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari formatervezés, jogi kuta-
tás, jogi szolgáltatások, környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és
fejlesztés (mások számára), mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi
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tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, számítógép-
programok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógép-
programok installációja, számítógépprogramok sokszorosítása,
számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása,
számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelem-
zés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógép-
programok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése,
számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás,
számítógépszoftver fenntartása.

(111) 186.686 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01338 (220) 2005.04.12.
(732) Angyalföldi Lakásépítõ, Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Ágnes, Bihary Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 186.687 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01339 (220) 2005.04.12.
(732) Angyalföldi Lakásépítõ, Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Ágnes, Bihary Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 186.688 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01341 (220) 2005.04.12.
(732) Gold Drink Kft., Baja (HU)
(740) Kasza Károly, Rácalmás

(546)

(511) 30 Rágógumi.

(111) 186.689 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01342 (220) 2005.04.12.
(732) Gold Drink Kft., Baja (HU)
(740) Kasza Károly, Rácalmás

(546)

(511) 30 Rágógumi.

(111) 186.690 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01346 (220) 2005.04.12.
(732) TECHNOFILL Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Papíripari vegyi termékek, hullámalappapírok kezelésére.

(111) 186.691 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01449 (220) 2005.04.22.
(732) PROJECTLAND Részvénytársaság, Eger (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 33 Borok, almaborok, körteborok, gyümölcstartalmú alkoho-
los italok, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok, alko-
holos kivonatok, szeszes italok, égetett szeszes italok, pálinkák,
brandyk.

(111) 186.692 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01350 (220) 2005.04.12.
(732) Tata Motors Limited, Mumbai, Maharashtra (IN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

szei.
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(111) 186.693 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01451 (220) 2005.04.22.
(732) Bakonyi Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) Török Krisztián, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás, ebéd házhoz szállítása.

(111) 186.694 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01351 (220) 2005.04.12.
(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) AVEO
(511) 12 Motoros jármûvek.

(111) 186.695 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01352 (220) 2005.04.12.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 186.697 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01452 (220) 2005.04.22.
(732) Bakonyi Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) Török Krisztián, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás, ebéd házhoz szállítása.

(111) 186.698 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01455 (220) 2005.04.22.
(732) ASPICO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Vesztergom Imre ügyvéd, Gyõr

(546)

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

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); takarítóesz-
közök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az
építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 186.700 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01575 (220) 2005.05.04.
(732) THINH-MAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

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

(111) 186.701 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01576 (220) 2005.05.04.
(732) EDELMAN Hungary Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marik Péter, Marik Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció, irodai munkák.

(111) 186.702 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01578 (220) 2005.05.04.
(732) Garami Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.703 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01582 (220) 2005.05.04.
(732) Antenna Hungária Rt., Budapest (HU)
(740) Boksayné dr. Zsuffa Katalin, Budapest
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(546)

(511) 38 Távközlés; televíziós mûsorszórás, kábeltelevíziós mûsor-
szórás.

(111) 186.704 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01589 (220) 2005.05.04.
(732) Sláger Rádió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Anna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Hang és kép rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló
készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek.
35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés, kulturális tevékenységek.

(111) 186.705 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 05130 (220) 2004.12.30.
(732) HungaroForce Üdítõital Gyártó és Kereskedelmi Kft.,

Szeged (HU)

(546)

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

(111) 186.706 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 04999 (220) 2004.12.16.
(732) Szende Gábor, Villány (HU)
(740) Kormos Ágnes egyén szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 33 A villányi eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 186.707 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 04998 (220) 2004.12.16.
(732) Szende Gábor, Villány (HU)
(740) Kormos Ágnes egyén szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 33 A villányi eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 186.708 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 04718 (220) 2004.11.23.
(732) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED,

Ho Chi Minh City (VN)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Gyorstészták, gyors metélt tészta, gyors cérnametélt és
gyors rizstészták.

(111) 186.709 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 04701 (220) 2004.11.23.
(732) Yan Jin 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) Mohácsi Zsolt, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.710 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 04223 (220) 2004.10.15.
(732) KREATÍV KINCS-TÁR Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Budai Zoltán, Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
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si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 186.711 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 04222 (220) 2004.10.15.
(732) PRINTKER OFFICE LAND Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Budai Zoltán, Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 186.712 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 04221 (220) 2004.10.15.
(732) PRINTKER OFFICE LAND Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Budai Zoltán, Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 186.713 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 04220 (220) 2004.10.15.
(732) KREATÍV KINCS-TÁR Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Budai Zoltán, Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

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

(111) 186.714 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 04207 (220) 2004.10.14.
(732) Egri Bormíves Céh Egyesület, Eger (HU)

(541) BIKAVÉR BORLOVAGREND EGER
(511) 33 Eger eredetmegjelölés területérõl származó borok.

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

(111) 186.715 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 03815 (220) 2004.09.13.
(732) Bakemark Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi

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

Budapest

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

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

(111) 186.716 (151) 2006.10.31.
(210) M 04 03993 (220) 2004.09.28.
(732) Media24 Limited, Cape Town (ZA)
(300) 003842631 2004.05.27. EM
(740) dr. Hoffmann Rita ügyvéd, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NÕI ÉRTÉK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek;minden-

féle nyomdaipari termékek; könyvkötõ anyag; fényképek; min-
denféle kiadványok, magazinok, újságok és hírlevelek; könyvek;
írószerek/papíráruk; ragasztószerek/-anyagok írószerekhez/pa-
píráruhoz; (grafikus, képzõ)mûvész anyagok; írógépek és irodai
felszerelések; naptárak; oktatási és tananyag; mûanyag csomago-
lóanyagok; nyomdabetûk/betûtípusok; nyomódúcok; ahol alkal-
mazandó az említettekre: részek, alkatrészek, illesztések és tarto-
zékok.
35 Reklámozás és mindenféle promóciós szolgáltatások és
kapcsolódó információs szolgáltatások, nem korlátozó értelem-
ben ideértve áruk és szolgáltatások globális számítógépes és
elektronikus közlési hálózatokon keresztüli promócióját; reklá-
mok készítése és elhelyezése globális számítógépes hálózaton ke-
resztül elérhetõ elektronikus magazinban; elektronikus hirdetõ-
tábla reklámozás; mindenféle üzleti információs szolgáltatások;
üzleti irányítási szolgáltatások globális számítógépes hálózaton
végrehajtott eladások feldolgozására, kiskereskedelmi és nagyke-
reskedelmi szolgáltatások, ideértve a számítógépesített kiskeres-
kedelmi és megrendelési szolgáltatásokat; forgalmazói szolgálta-
tások; adatbázis management szolgáltatások; a fent említett
összes, globális számítógépes hálózaton keresztül nyújtott szol-
gáltatás.
41 Oktatási, képzési és szórakoztatási szolgáltatások, oktatás-
sal, képzéssel és szórakoztatással kapcsolatos információs szol-
gáltatások; sport- és kulturális tevékenység; versenyek megszer-
vezése; jegyfoglalások intézése szórakoztató és egyéb rendezvé-
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nyekhez; rádió- és televízióprogram készítése; mindenféle kiadói
szolgáltatások, ideértve elektronikus kiadói szolgáltatásokat;
elektronikus kiadványok online biztosítása; a fent említett összes,
online számítógépes adatbázisból vagy globális számítógépes
hálózatból nyújtott szolgáltatás.

(111) 186.717 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 03276 (220) 2004.07.28.
(732) CORVUS DESIGN Kft., Budapest (HU)

(541) ÉPÍTÕ MEGOLDÁSOK
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.718 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 03296 (220) 2004.07.29.
(732) Stefan Potocnak, Presov (SK)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(541) MEZTELEN HÍREK
(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;
irodagépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomda-
betûk; klisék; nyomtatott publikációk; brosúrák, vékony fûzött
könyvek, füzetek, katalógusok, programozási útmutatók, szóra-
koztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok,
újságok, napilapok, magazinok, revûk; mindenfajta bankügyek-
kel kapcsolatos nyomtatott anyag; hitelkártyák, számlakártyák,
magazinok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelemhez, ipa-
ri és üzletvezetéshez; piackutatás; piaci tanulmányok; kutatások
ügyletekkel kapcsolatban, közönségszolgálat; reklámszövegek
publikálása; reklámcédulák kibocsátása; mobilkereskedés; elekt-
ronikus kereskedés.
41 Oktatás, nevelés, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; vi-
deotájékoztató és oktatótájékoztató szolgáltatások, sportinformá-
ciós szolgáltatások, kulturális szolgáltatások; kulturális, szóra-
koztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és televí-
zió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szol-
gáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadói szolgáltatás idõ-
szaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalma-
zó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése; (nem letölt-
hetõ) elektronikus kiadványok; online elektronikus kiadványok
kibocsátása; elektronikus könyvek és újságok online publikálása;
egy globális számítógépes hálózaton vagy az interneten keresztül
nyújtott publikációk, amelyeket tallózni lehet; szórakoztatási és
nevelési szolgáltatásokra vonatkozó információk; konferenciák,
szemináriumok, szimpóziumok, gyakorlati képzési tanfolyamok,
elõadások szervezése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés, -fej-
lesztés és szakmai tanácsadási szolgáltatások; számítógép-prog-
ramozás; számítógépes rendszerek, adatbázisok és alkalmazások
irányításához, támogatási és szakmai tanácsadási szolgáltatások;
grafikus tervezés az interneten webhelyek szerkesztéséhez; szá-
mítógépes hardverre és/vagy szoftverre vonatkozó és egy globális
számítógépes hálózaton vagy az interneten keresztül online for-
mában nyújtott információk; webhelyek készítése és karbantartá-
sa; számítógépes adatbázis-kezelés; webhelyek kölcsönzése má-
sok számára; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférési idõ
bérlése; jogi szolgáltatások; berendezések és felszerelések bizto-
sítása választmányi (bizottsági) igazgatósági ülésekhez, kiállítá-
sokhoz; több felhasználó számára hozzáférés biztosítása egy biz-
tonságos számítógépesített információs hálózathoz; a szolgáltatá-

sok területén különbözõ információk átviteléhez és terjesztésé-
hez; kereskedelmi és egyéb szolgáltatói webhelyek létrehozása és
fenntartása; honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, internetes infrastruktúraszolgálta-
tás elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokhoz; számítógépes,
internetes, digitális adatátviteli hálózaton keresztüli gépi adatfel-
dolgozás, adattárolás, adatkezelés; adatbázis-kezelési és -hozzá-
férési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás; digitális
adathitelesítés és aláírás; nyilvános számítógép-hozzáférési szol-
gáltatás; informatikai és interaktív multimédia-rendszerek terve-
zése.

(111) 186.719 (151) 2006.10.09.
(210) M 04 03813 (220) 2004.09.13.
(732) Bakemark Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi

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

Budapest

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

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

(111) 186.720 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00399 (220) 2005.01.27.
(732) Kabushiki Kaisha SII Micro Parts also trading as SII Micro

Parts Ltd., Miyagi (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SEIZAIKEN
(511) 9 Füldugók, megmunkált üveg (nem épületekhez), elektro-

mos ívhegesztõ gépek, olvasztásvágó gépek fémmunkához, elekt-
romos hegesztõberendezések, ózonfejlesztõ készülékek, elektro-
lizáló készülékek, tojáslámpázók, pénztárgépek, pénzérmeszá-
moló és -szortírozó gépek, tevékenységeket rögzítõ gépek, fény-
másoló gépek, kézi számológépek, rajzoló- vagy tervezõgépek,
idõbélyegzõ gépek, blokkolóórák, lyukkártya gépek, szavazógé-
pek, számlázógépek, postai küldemények pecsételésének ellenõr-
zésére szolgáló berendezések, árusítóautomaták, benzinkúti be-
rendezés, érmével mûködõ parkolók és parkolóhelyek, életmentõ
készülék és berendezés, tûzoltó-berendezések, tûzcsapok, tûzol-
tófecskendõk, önmûködõ tûzoltórendszer, tûzriasztó berendezé-
sek, gázszökést érzékelõ berendezések, lopásérzékelõ berendezé-
sek, védõsisakok, vasúti jelzõberendezések, gépjármû-elakadást
jelzõ háromszögek, világító vagy mechanikus útjelzõk, búvárfel-
szerelések, videojátékok kereskedelmi használatra, elektromos
automata ajtónyitók, gépjármû-vezetõi oktatási szimulátorok,
sportoktatási szimulátorok, fizikai vagy vegyészeti berendezések
és eszközök, fényképészeti, mozgóképi, optikai és mérõberende-
zések és -eszközök; elektromos elosztó- vagy ellenõrzõ gépek és
eszközök; rotációs konverterek, akkumulátorok, elektromos vagy
mágneses mérõgépek és eszközök; elektromos vezetékek és kábe-
lek, elektromos vasalók, elektromos hajsütõ vasak, elektromos
jelzõcsengõk, elektromos hírközlõ berendezések és felszerelések,
mágnesmagok, ellenállások, elektródák, motoros tûzoltóhajók,
rakéták, tûzoltókocsik, autóba való öngyújtók, balesetvédelmi
kesztyûk, porvédõ maszkok, gázmaszkok, hegesztõmaszkok, tûz-
álló ruházat, szemüvegek, videojáték-berendezések személyes
használatra, elektromos áramkörök és CD-ROM-ok hordozható
LCD számítógépes játék programjának tárolására, hornyológé-
pek, súlyövek, melegítõruhák, felfújható úszótalpak, védõsisakok
sporthoz, levegõtankok, rezgõdeszkák, szabályozókészülékek,
lemezek; metronómok, elektronikus áramkörök elektronikus zene
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automata elõadásának tárolására, számskálák (logarlécek), moz-
gófilmek, diafilmek és diapozitívok, diakeretek, mûsoros videole-
mezek és -szalagok, elektronikus kiadványok, próbamikroszkó-
pok, fokuszált ionsugár-készülékek, LCD-modulok, vonal nélkü-
li hitel-/fizetõkártya rendszerek, CMOS IC, éttermi rendelési
rendszerek, kvarckristály, fényképek takarójavítására szolgáló
készülékek, elektronikus szótárak, hõnyomtatók, mikroelemek,
analizátorok, nagy formátumú nyomtatók, nagy formátumú tér-
képrajzolók, CF típusú adatközlõ eszközök, ultrahangos motorok,
optikai szálcsatlakozók, többcsatornás analizátorok.

(111) 186.721 (151) 2006.10.09.
(210) M 03 03284 (220) 2003.08.01.
(732) Retour Kereskedõház Kft., Eger (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 186.722 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00179 (220) 2005.01.14.
(732) MEDI-RADIOPHARMA Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) MAKROALBUMON
(511) 5 Diagnosztikai készítmények.

(111) 186.723 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00177 (220) 2005.01.14.
(732) SUNROLL DGS Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter Pál, Horváth és Takács Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 186.724 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00186 (220) 2005.01.14.
(732) Pannonhalmi Fõapátság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok, DVD-k, számítástechnikai adathordozók; számító-
gépprogramok.
16 Könyvek, újságok, folyóiratok, ismertetõfüzetek, prospek-
tusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, poszterek, nap-
tárak, szentképek és egyéb kiadványok; fényképek; kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak papírmaséból

vagy kartonból; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel).

41 Oktatás; szakképzés; óvodák; diákotthonok; ifjúsági tábo-
rok; ifjúsági sportversenyek; oktatási vagy kulturális célú verse-
nyek szervezése; alkotómûhelyek; elõadások és kollokviumok
szervezése; tanfolyamok, szemináriumok, szimpóziumok, konfe-
renciák szervezése és tartása; kulturális, nevelési és oktatási célú
kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások; filmvetítések, vi-
deofilm-vetítések, hangversenyek, színházi és pantomim-elõadá-
sok szervezése és tartása; könyvek, folyóiratok, egyéb nyomtat-
ványok; CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k és audiovizuális eszközök
kiadása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ
elektronikus publikációk.

(111) 186.725 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 01718 (220) 2005.05.17.
(732) Sió-Gedi Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukrészsütemények, tészták, fagylaltok.

(111) 186.726 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00724 (220) 2005.02.24.
(732) SELENA Co. S.A., Wroclaw (PL)
(740) dr. Bócz Andrea, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok.

(111) 186.727 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00391 (220) 2005.01.27.
(732) TELE-KOMMERZ Video Promotion Hungária Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Obrenovity Olga ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 186.728 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00549 (220) 2005.02.09.
(732) Böreg Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.729 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00726 (220) 2005.02.24.
(732) Magyar Autóklub, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KLUBHITEL
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

(111) 186.730 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00547 (220) 2005.02.09.
(732) MOTOR TRADER Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 16 Újság.

35 Reklámozás.

(111) 186.731 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00695 (220) 2005.02.22.
(732) Lefka József, Érd (HU); Kelemen Nándor, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szakmai képzés, sporttevékenységek.

(111) 186.732 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00727 (220) 2005.02.24.
(732) Magyar Autóklub, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AUTÓKLUB HITEL
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

(111) 186.733 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00736 (220) 2005.02.24.
(732) PÉCS.MOST Lapkiadó Kft., Pécsudvard (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, évkönyvek, folyóiratok, programfüze-
tek, kézikönyvek, naptárak, nyomtatványok, prospektusok, újsá-
gok, könyvkötészeti termékek, tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével), grafikus ábrázolások.
35 Reklámozás, reklám, reklámújságok, hirdetés.
41 Oktatás, nevelés, szórakoztatás, folyóirat- és könyvkiadás,
folyóirat- és magazinterjesztés.

(111) 186.734 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00698 (220) 2005.02.22.
(732) SZINGA SPORT Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.735 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00738 (220) 2005.02.24.
(732) DEKO-FOOD Konzerv- és Hûtõipari Rt., Debrecen (HU)
(740) Sédné dr. Vígh Márta ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 186.736 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00733 (220) 2005.02.24.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 32 Sörök.
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(111) 186.737 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00731 (220) 2005.02.24.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari
cikkek.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(111) 186.738 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00732 (220) 2005.02.24.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 186.739 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00734 (220) 2005.02.24.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 186.740 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00913 (220) 2005.03.09.
(732) TotalCar.hu Informatikai Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.741 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00745 (220) 2005.02.24.
(732) Hearst Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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) 186.742 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00746 (220) 2005.02.24.
(732) TEVA Magyarország Rt., Budapest (HU)

(541) dr.hu
(511) 10 Orvostechnikai eszközök.

(111) 186.743 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00912 (220) 2005.03.09.
(732) CBA Divat Kft., Budapest (HU)

(541) CBA-GOURMAND
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
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háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 186.744 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00921 (220) 2005.03.09.
(732) Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.745 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00922 (220) 2005.03.09.
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(541) A Borsodi Sör a magyar szurkolók nem hivatalos
támogatója

(511) 32 Sörök.
35 Reklámozás.
41 Szórakoztatás; sportrendezvények.
43 Vendéglátás; éttermi és italellátási szolgáltatások.

(111) 186.746 (151) 2006.10.09.
(210) M 05 00923 (220) 2005.03.09.
(732) GAP Special s.r.o. magyarországi fióktelepe, Tatabánya (HU)
(740) Lovistyek Szilvia, Budapest

(541) TETRA K
(511) 19 Nem fém építõanyagok.

(111) 186.747 (151) 2006.10.11.
(210) M 05 00239 (220) 2005.01.19.
(732) Ipoly Erdõ Zrt., Balassagyarmat (HU)
(740) dr. Zelkó Zoltán, Zelkó 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) 186.748 (151) 2006.10.11.
(210) M 04 00231 (220) 2004.01.20.
(732) TRILAK-HAERING Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mester Ákos ügyvéd, Budapest

(541) BEAUTY
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(111) 186.749 (151) 2006.10.11.
(210) M 02 00045 (220) 2002.01.08.
(732) Lesaffre et Compagnie, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Élesztõ és kenyérfeljavítók.

(111) 186.750 (151) 2006.10.11.
(210) M 05 00764 (220) 2005.02.28.
(732) CITY TAXI Fuvarszervezõ Szövetkezet, Budapest (HU)
(740) dr. Fuisz Jenõ jogtanácsos, CITY TAXI Fuvarszervezõ

Szövetkezet, Budapest

(546)

(511) 39 Személyszállítás, taxiszolgáltatás, áruszállítás, bútorszállí-
tás, gépkocsikölcsönzés, jármûvek mentése, utasszállítás.
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(111) 186.751 (151) 2006.10.11.
(210) M 05 00950 (220) 2005.03.11.
(732) Szuper Fashion Divatáru Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.752 (151) 2006.10.11.
(210) M 06 01271 (220) 2006.04.12.
(732) TEVA Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(541) Bízom benne - TEVA
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

(111) 186.753 (151) 2006.10.12.
(210) M 06 01272 (220) 2006.04.12.
(732) TEVA Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(546)

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

(111) 186.756 (151) 2006.10.13.
(210) M 04 01574 (220) 2004.04.06.
(732) Bodnár Attila, Bük (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.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.762 (151) 2006.10.16.
(210) M 03 04283 (220) 2003.10.13.
(732) ELEKTA AB (PUBL), Stockholm (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ELEKTA
(511) 9 Számítógépes szoftver, melyet a következõ célokra alkal-

maznak: orvosi kezelés, tervezés és szimuláció, valamint betegek
adatainak és radiografikus ábráinak kezelése, illetve továbbítása,
továbbá orvosi rendszerek ellenõrzése.
10 Orvosi rendszerek és kellékek, melyeket rákos és sugárke-
zeléssel kezelt jóindulatú betegségek azonosítására, valamint
azok kezelésének megtervezése és kivitelezése során alkalmaz-
nak; orvosi rendszerek és kellékek, melyeket ideggyógyászati el-
változások azonosítására, valamint azok kezelésének megterve-
zése és kivitelezése során alkalmaznak, beleértve sztereotaktikus
sebészeti eszközöket és ábravezetett rendszereket.

(111) 186.763 (151) 2006.10.16.
(210) M 05 01855 (220) 2005.05.27.
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(541) TV Mánia Programmagazin
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 186.766 (151) 2006.10.16.
(210) M 00 06989 (220) 2000.12.29.
(732) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft.,

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

(546)

(511) 33 Nagy-Britanniából származó alapanyagokból készült likõ-
rök, tömény szeszes italok.

(111) 186.767 (151) 2006.10.16.
(210) M 00 06991 (220) 2000.12.29.
(732) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 33 Nagy-Britanniából származó alapanyagokból készült likõ-
rök, tömény szeszes italok.

(111) 186.768 (151) 2006.10.16.
(210) M 02 03272 (220) 2002.07.11.
(732) Instrumentation Laboratory S.p.A., Milánó (IT)
(740) dr. Benish Gabriella ügyvéd, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.

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).

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.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

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

(111) 186.769 (151) 2006.10.16.
(210) M 02 03270 (220) 2002.07.11.
(732) Instrumentation Laboratory S.p.A., Milánó (IT)
(740) dr. Benish Gabriella ügyvéd, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.

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).

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.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

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

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

(111) 186.770 (151) 2006.10.16.
(210) M 02 03271 (220) 2002.07.11.
(732) Instrumentation Laboratory S.p.A., Milánó (IT)
(740) dr. Benish Gabriella ügyvéd, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.

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).

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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.771 (151) 2006.10.16.
(210) M 02 02532 (220) 2002.05.28.
(732) dr. Gágány Tibor, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, szörpök.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 186.772 (151) 2006.10.16.
(210) M 03 04190 (220) 2003.11.12.
(732) DATAVOX Kft., Budapest (HU)

(591)

(511) 9 Akkumulátorok, akkumulátortöltõk, telefonkészülékek.

(111) 186.773 (151) 2006.10.16.
(210) M 02 02249 (220) 2002.05.09.
(732) CÉL Motors Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek, órák és más idõmérõ esz-
közök, kézelõgombok, nyakkendõtûk.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.774 (151) 2006.10.16.
(210) M 03 03992 (220) 2003.09.24.
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KIVEX
(511) 5 Nem mezõgazdasági területen használatos vírus elleni

gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(111) 186.775 (151) 2006.10.16.
(210) M 04 01195 (220) 2004.03.17.
(732) Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt., Szeged (HU)

(541) Kék energia
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.776 (151) 2006.10.16.
(210) M 02 04821 (220) 2002.10.25.
(732) SKYFILM STUDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TEA
(511) 38 Távközlés.

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

(111) 186.777 (151) 2006.10.16.
(210) M 02 03586 (220) 2002.07.31.
(732) ADM Kao LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Decatur, Illinois (US)
(300) 76/365,779 2002.02.04. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ENOVA
(511) 1 Vegyi anyagok.

5 Diétás kiegészítõk és diétás étkezéshez szolgáló alkotóele-
mek, táplálkozási kiegészítõk és ételhelyettesítõk.
29 Fõzõolajok és -zsírok; étkezési olajok és zsírok; étkezési
olajok és zsírok ételek és italok készítésénél alkotóelemként való
alkalmazásra, így elsõsorban leveseknél és fagyasztott ételeknél,
melyek elsõsorban húst, halat, szárnyast vagy zöldségfélét tartal-
maznak.
30 Étkezési olajok és zsírok mint összetevõk ételek készítésé-
hez, így majonéz, öntetek, mártások ételekhez, kenhetõ krémek,
cukormázak, tortajegek és szószok; burgonya, rizs és kukorica
alapú snack chipsek, rágható apró anyagok és egyéb snackételek;
kenyerek, tészták, sütemények és egyéb sütött termékek; fagyasz-
tott ételek, melyek fõleg tésztából vagy rizsbõl készülnek; fa-
gyasztott pizzák, édességek és édességszeletek; táplálkozási célra
szolgáló snackszeletek; ételhelyettesítõ táplálékok.
32 Étkezési olajok, italok és italkeverékek készítésénél alkotó-
elemként való használatra.

(111) 186.778 (151) 2006.10.16.
(210) M 04 01813 (220) 2004.04.21.
(732) Oszlács Endre, Érd (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(546)

(511) 35 Adatkutatás számítógépes fájlokban, árubemutatás, árumin-
ták terjesztése, információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése, irodagépek és készülékek kölcsönzése, kereskedel-
mi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése, online hirdetõi tevékenység szá-
mítógépes hálózaton, reklámanyagok, röplapok, prospektusok
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nyomtatványok, áruminták terjesztése, reklámanyagok terjeszté-
se, reklámozás; számítógépek forgalmazása.
42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fejleszté-
se.

(111) 186.779 (151) 2006.10.16.
(210) M 03 04195 (220) 2003.10.07.
(732) Boldizsár András, Kerekegyháza (HU)

(546)

(511) 32 Üdítõitalok.

(111) 186.780 (151) 2006.10.16.
(210) M 02 05163 (220) 2002.11.13.
(732) MÁV INFORMATIKA Kereskedelmi, Szolgáltató

és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Elektronikus aláírással kapcsolatos, a 42. osztályba sorolt
szolgáltatások.

(111) 186.781 (151) 2006.10.16.
(210) M 04 01435 (220) 2004.03.29.
(732) LG Electronics Inc., Szöul (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Asztali személyi számítógép; hordozható információs esz-
közök internethez csatlakoztatható formában; letölthetõ elektro-
nikus zene; letölthetõ elektronikus könyvek; számítógép; notebo-
ok számítógép; laptop számítógép.

(111) 186.782 (151) 2006.10.16.
(210) M 04 01145 (220) 2004.03.16.
(732) Hanzély-Domokos Judit, Budapest (HU)

(740) dr. Németh Antónia Anna, Dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) BABA-MAMA FUTÁS
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba.

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

(111) 186.783 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02607 (220) 2005.08.08.
(732) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GOUTE
(511) 30 Csokoládék, kétszersültek, aprósütemények, sós kekszek,

ostyák, cukrászsütemények, gabonapelyhek, kenyerek, tészták,
kekszek, édes tészták, pudingok, sörbetek, fagylaltok, cukorkák,
karamellák, rágógumik (nem orvosi célra).

(111) 186.784 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02601 (220) 2005.08.08.
(732) Vizuális Világ Alapítvány, Szõdliget (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 186.785 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02498 (220) 2005.07.27.
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(111) 186.786 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02487 (220) 2005.07.27.
(732) Sári Zsuzsanna, Budapest (HU)

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

(111) 186.787 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02364 (220) 2005.07.15.
(732) ALTAMIRA Színmûvészeti Produkciós Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(111) 186.788 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02363 (220) 2005.07.15.
(732) Texelektronik Kft., Budaörs (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos és ipari célra szolgáló irányítástechnikai, adat-
feldolgozó, mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ berendezések és számítógé-
pek; ezek részegységei, tartozékai és alkatrészei; szoftverrel ellá-
tott adathordozók.
42 Számítógépes programok készítése, szoftverfejlesztés,
rendszertervezés.

(111) 186.790 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02259 (220) 2005.07.05.
(732) Damovo Hungária Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ASSONO
(511) 9 Telefonkészülékek.

(111) 186.791 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02129 (220) 2005.06.23.
(732) Roslyn Consulting Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.792 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02262 (220) 2005.07.05.
(732) Egressy Ingatlanberuházó Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Ágnes, Bihary Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MANDALA KERT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 186.793 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02117 (220) 2005.06.23.
(732) Kritérium Kft., Balatonlelle (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 186.794 (151) 2006.10.18.
(210) M 05 02506 (220) 2005.07.27.
(732) Specialty Minerals (Michigan) Inc., Bingham Farms,

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

Budapest

(541) ZEDMULLITE
(511) 19 Hõálló blokkok, téglák, formák és malter.

(111) 186.795 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 02500 (220) 2005.07.27.
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(111) 186.796 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02119 (220) 2005.06.23.
(732) SANOTECHNIK HUNGÁRIA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tomcsányi Tamás, Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

20 Bútorok, tükrök, keretek.

(111) 186.797 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02499 (220) 2005.07.27.
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(111) 186.798 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02366 (220) 2005.07.15.
(732) Magyar Posta Életbiztosító Rt., Budapest (HU);

Magyar Posta Biztosító Rt., Budapest (HU)
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(546)

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

(111) 186.799 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 01400 (220) 2005.04.15.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
35 Reklámozás.

(111) 186.800 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 01496 (220) 2005.04.27.
(732) Hotelinfo Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus és mágneses adathordozók, mágneskártyák,
kép- és hanghordozó eszközök.
16 Nyomdaipari termékek, könyvek, évkönyvek, névjegyzé-
kek, katalógusok, folyóiratok, újságok, nyomtatott tájékoztató ki-
adványok, reklámkiadványok és reklámanyagok; nyomtatott pa-
pír- és mûanyag kártyák, naptárak, fényképek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák; marketing- és PR-szolgáltatások.
36 Baleset-biztosítás; kedvezmények nyújtása ügyfelek részé-
re.
41 Szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális rendez-
vények; szórakozási lehetõségekkel, sport- és kulturális rendez-
vényekkel kapcsolatos tájékoztatás.
43 Turisztikai információ nyújtása, beleértve a szálláshelyek-
re, éttermekre vonatkozó tájékoztatást is; szálláshelyek, vendég-
látás.

(111) 186.801 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 01493 (220) 2005.04.27.
(732) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dux Veronika, Dux Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más áruosztályokba; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló anyagok (amelyek nem tartoznak más áruosztályokba); cso-
magolásra szánt anyagok (amelyek nem tartoznak más áruosztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 186.802 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 01494 (220) 2005.04.27.
(732) Nikolicza, Dorottya, Prága (CZ)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Nikolicza
(511) 43 Szállásfoglalási szolgáltatások utazók számára; utazási iro-

dák szállásfoglalási szolgáltatásai; ügynökök szállásfoglalási
szolgáltatásai; szállás és étkezés biztosítása szállodákban, panzi-
ókban és más, idõleges szállásadást nyújtó létesítményekben; át-
meneti szállások bérlete; helyfoglalás panziókban, helyfoglalás
szállodákban; szobafoglalás; motelek; panziók; penziók; üdülõk;
rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás-
hely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek (szállodák, pan-
ziók); szállodai szolgáltatások; táborhelyek hasznosítása; turista-
házak; üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátóipar;
étkeztetés; vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 186.803 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 01491 (220) 2005.04.27.
(732) Mona Hungary Kft., Esztergom (HU)
(740) Sárközi Imre, Esztergom

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.804 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02367 (220) 2005.07.15.
(732) Szabadi Péter, Sárkeresztes (HU)

(546)

M1397

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/12

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(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) 186.805 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02501 (220) 2005.07.27.
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(111) 186.806 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02599 (220) 2005.08.08.
(732) dr. Lissák Marcell, Budapest (HU);

Krasznai János, Leányfalu (HU)

(541) TV DEKO
(511) 41 Televíziós szórakoztatás, televízióprogramok készítése.

(111) 186.807 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02602 (220) 2005.08.08.
(732) Stork Bt., Gyõr (HU)

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-
lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; hús, hal-, baromfi- és vad-
hús; tojás; tej- és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 186.808 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02507 (220) 2005.07.27.
(732) Specialty Minerals (Michigan) Inc., Bingham Farms,

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

Budapest

(541) ZEDCOR
(511) 19 Hõálló blokkok, téglák, formák és malter.

(111) 186.809 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02605 (220) 2005.08.08.
(732) Magyar Pékszövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Peti Éva, Peti Ügyvédi Iroda, Kaposvár

(546)

(511) 30 Kenyér.

(111) 186.810 (151) 2006.11.10.
(210) M 05 02268 (220) 2005.07.05.
(732) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)

(541) ÖZSEN
(511) 25 Ruha, cipõ, kalapáruk, nõi alsó, férfialsó, gyerekalsó, atlé-

ták, vállas ingek, együttesek.

(111) 186.811 (151) 2006.10.17.
(210) M 04 00911 (220) 2004.03.01.
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(541) asztronet
(511) 35 Hirdetés, propaganda- és reklámtevékenység, reklámszol-

gálat, kereskedelmi célú kiállításszervezés, piackutatás, reklám-
és propagandaanyag tervezése és készítése, reklámanyagok sok-
szorosítása és terjesztése, szervezeti tanácsadás, ellenõrzés, irá-
nyítás, felügyelet.
38 Távközlés (internetes felhasználás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.812 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02264 (220) 2005.07.05.
(732) RENCZ-HOLZ Kft., Visegrád (HU)
(740) Szebeni Imre, Visegrád

(546)

(511) 19 Félig megmunkált faáruk; gerendák, padlók, fatáblák; fur-
nérlemezek.

(111) 186.813 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02261 (220) 2005.07.05.
(732) Újkígyósi Falemezüzem Betéti Társaság, Újkígyós (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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) 186.814 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02600 (220) 2005.08.08.
(732) Vizuális Világ Alapítvány, Szõdliget (HU)
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(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,
Budapest

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

tevékenységek.

(111) 186.815 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02509 (220) 2005.07.27.
(732) Specialty Minerals (Michigan) Inc., Bingham Farms,

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

Budapest

(541) ZEDPAVE
(511) 19 Hõálló blokkok, téglák, formák és malter.

(111) 186.816 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02505 (220) 2005.07.27.
(732) United Parcel Service of America, Inc. (Delaware állam

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

Budapest

(541) UPS EXPEDITE
(511) 9 Számítógépprogramok és -szoftverek; elemek; alternatív

energiaellátó berendezések; hirtelen túlfeszültség ellen védõ be-
rendezések; mágneses lemezek és szalagok; nyomtatók, mérlegek
és szkennerek.
35 Logisztikai vezetés; kereskedelmi tranzakciók integrált kö-
vetése és vezetése; reklámozási szolgáltatások; üzletvezetési
szolgáltatások; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; irodai szol-
gáltatások; átmenõ csomagok számítógépes nyomkövetése; áru-
minták terjesztése; üzletvezetési szolgáltatások; üzletvezetési ta-
nácsadás.
39 Teherszállítás; áruk csomagolása szállításra; levelek, okmá-
nyok, közlemények, nyomtatványok és egyéb áruk és vagyontár-
gyak szállítása különféle szállítóeszközökkel, beleértve az ebbe
az osztályba tartozó kapcsolt szolgáltatásokat, mint raktározás,
tárolás, csomagolás, szállítás.

(111) 186.817 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02267 (220) 2005.07.05.
(732) Communication Concept Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

(541) EasyNote
(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) 186.818 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02122 (220) 2005.06.23.
(732) Lei Ling Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.819 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02127 (220) 2005.06.23.
(732) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szeged (HU)

(541) FUTUROPOLIS

(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) 186.820 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02705 (220) 2005.08.18.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) Biskrem
(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) 186.821 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02707 (220) 2005.08.18.
(732) Kayla Sun Világítástechnikai Kft., Pannonhalma (HU)

(546)

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

(111) 186.822 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02019 (220) 2005.06.13.
(732) JOKA-TOOLS Kft., Gyál (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Kézi szerszámgépek, különösen aggregátorok, aprítógépek
háztartási használatra, generátorok, áramfejlesztõk, csavarmenet-
fúró gépek, dinamók, elektromotorok, szerszámköszörûk, festék-
szóró pisztolyok, festõgépek, forrasztókészülékeket ideértve a
gázforrasztókat, fúrófejek, fúrógépek, fúvógépek, fûrészek, fû-
részgépek, fûrészlapok, gépállványok, gyalugépek, háztartási ro-
botgépek, elektromos kalapácsok, elektromos kefék, keverõgé-
pek, elektromos kések, kompresszorok, körfûrészek, köszörûgé-
pek, láncfûrészek, lángfúrók, lengõkalapácsok, légkalapácsok,
légsûrítõk, menetvágó gépek, nyomásszabályozók, elektromos
ollók, porszívók, pumpák, sarokcsiszolók, szegecselõgépek, szer-
számgépek, szivattyúk.
8 Kéziszerszámok és mûszerek, ideértve az ollókat, metszõol-
lókat, lemezvágó ollókat, reszelõket, csavarhúzókat, késeket, vá-
gókorongokat, satukat, fûrészeket, baltákat, fejszéket, csákányo-
kat, szekercéket, lapátokat, ásókat, csipeszeket, ácskapcsokat,
villáskulcsokat, fogókat, vésõket, csapszegvágókat, emelõket,
csempevágókat, csõfogókat, csiszolószerszámokat, keféket, ecse-
teket, festékszóró és keverõeszközöket és más festõszerszámokat,
fúrókat és fúróállványokat, menetfúrókat, menetmetszõket, gya-
lukat, gyertyakulcsokat, gyémántvágókat, imbiszkulcsokat, szer-
számnyeleket, közmûvesszerszámokat, köszörûket és más élezõ-
szerszámokat, kocsiemelõket, csomagtartókat és rögzítõket, ide-
értve a gumipókokat, pumpákat, különösen lábpumpákat, seprû-
ket, vízmértékeket, mérõszalagokat és mérõvesszõket, popszege-
ket, szerszámostáskákat.

(111) 186.823 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02492 (220) 2005.07.27.
(732) Posta Péter, Vác (HU)
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(546)

(511) 38 Távközlés, internetes információs portál, hírszolgáltatás.

(111) 186.824 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02703 (220) 2005.08.18.
(732) Human Operator Munkaügyi és Személyzeti Szolgáltató Kft.,

Szombathely (HU)
(740) dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.825 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02495 (220) 2005.07.27.
(732) BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt

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

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

(111) 186.826 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 01501 (220) 2005.04.27.
(732) Sara Lee/DE N.V., AD Utrecht (NL)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DOUWE EGBERTS NAGYON KÁVÉ!
(511) 30 Kávé, filteres csomagolású kávét is beleértve, kávéitalok;

kávé és tejeskávé italok, tejpor, pótkávé, kakaó, csokoládé, gabo-
nafélék, gyümölcsök, cukor, gyógynövények és fûszerek, illetve
ezen termékek kombinációja; kávékivonatok, azonnal oldódó
kávé, pótkávé.

(111) 186.827 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02606 (220) 2005.08.08.
(732) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZANGLE
(511) 30 Csokoládék, kétszersültek, aprósütemények, sós kekszek,

ostyák, cukrászsütemények, gabonapelyhek, kenyerek, tészták,
kekszek, édes tészták, pudingok, sörbetek, fagylaltok, cukorkák,
karamellák, rágógumik (nem orvosi célra).

(111) 186.828 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02608 (220) 2005.08.08.
(732) General Media Communications, Inc., (New York államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PENTHOUSE.HU
(511) 42 Számítógépes szolgáltatások, különösen felnõttek szóra-

koztatásával kapcsolatos online magazin szolgáltatása.

(111) 186.829 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02012 (220) 2005.06.13.
(732) Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Dokumentáció (reklám) rendezése; export-import ügynök-
ségek; fénymásolással történõ reprodukció; hirdetés; hirdetõügy-
nökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kölcsönzése
(hirdetõtáblák); kölcsönzése (reklámanyagok); közönségszolgá-
lat; piackutatások; plakáthirdetések; reklám(rádiós); reklám(tele-
víziós); reklámanyagok kölcsönzése; reklámújság; szakértõi vé-
leménynyújtás ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletszervezési
és irányítási kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsola-
tos); terjesztése (áruminták); terjesztése (reklámanyagok, röpira-
tok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben
kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás.

39 Bérlés (garázs); bérlés (raktár); bérlés (parkolóhely); bútor-
szállítás; gépkocsival történõ szállítás; ingóságok költöztetése;
jármûkölcsönzés; kirakodás; kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;
raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,
fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teher-
szállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek (kivéve szállo-
da- és panziófoglalást); utaskísérés; utasszállítás.

(111) 186.830 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02130 (220) 2005.06.23.
(732) Interhydro Project Kft., Szabás (HU)
(740) dr. Berki Ádám, Berki-Pongrácz-Riskó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok, tengelykapcsolók és
szíjáttétek, mezõgazdasági eszközök, tojáskeltetõ gépek.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok; tojá-
sok, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, salátaöntetek,
konzervek.

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.
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(111) 186.831 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02018 (220) 2005.06.13.
(732) JOKA-TOOLS Kft., Gyál (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Kézi szerszámgépek, különösen aggregátorok, aprítógépek
háztartási használatra, generátorok, áramfejlesztõk, csavarmenet-
fúró gépek, dinamók, elektromotorok, szerszámköszörûk, festék-
szóró pisztolyok, festõgépek, forrasztókészülékek ideértve a gáz-
forrasztókat, fúrófejek, fúrógépek, fúvógépek, fûrészek, fûrész-
gépek, fûrészlapok, gépállványok, gyalugépek, háztartási robot-
gépek, elektromos kalapácsok, elektromos kefék, keverõgépek,
elektromos kések, kompresszorok, körfûrészek, köszörûgépek,
láncfûrészek, lángfúrók, lengõkalapácsok, légkalapácsok, légsû-
rítõk, menetvágó gépek, nyomásszabályozók, elektromos ollók,
porszívók, pumpák, sarokcsiszolók, szegecselõgépek, szerszám-
gépek, szivattyúk.

8 Kéziszerszámok és mûszerek, ideértve az ollókat, metszõol-
lókat, lemezvágó ollókat, reszelõket, csavarhúzókat, késeket, vá-
gókorongokat, satukat, fûrészeket, baltákat, fejszéket, csákányo-
kat, szekercéket, lapátokat, ásókat, csipeszeket, ácskapcsokat,
villáskulcsokat, fogókat, vésõket, csapszegvágókat, emelõket,
csempevágókat, csõfogókat, csiszolószerszámokat, keféket, ecse-
teket, festékszóró- és keverõeszközöket és más festõszerszámo-
kat, fúrókat és fúróállványokat, menetfúrókat, menetmetszõket,
gyalukat, gyertyakulcsokat, gyémántvágókat, imbiszkulcsokat,
szerszámnyeleket, közmûvesszerszámokat, köszörûket és más
élezõszerszámokat, kocsiemelõket, csomagtartókat és rögzítõket,
ideértve a gumipókokat, pumpákat, különösen lábpumpákat, sep-
rûket, vízmértékeket, mérõszalagokat és mérõvesszõket, popsze-
geket, szerszámostáskákat.

(111) 186.832 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02126 (220) 2005.06.23.
(732) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szeged (HU)

(541) TECHNOPOLIS
(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) 186.833 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 01498 (220) 2005.04.27.
(732) Polski Lek S.A., Varsó (PL)
(300) Z-288362 2004.12.02. PL
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VAMEA
(511) 5 Édesipari termékek gyógyászati célokra, diétás italok gyó-

gyászati célokra, gyógyhatású italok, fertõtlenítõk egészségügyi
célokra, gyógynövények, vitaminok, gyógyszerészeti termékek,
diétás élelmiszerek (ételek) gyógyászati célokra, vitaminokkal és
ásványokkal dúsított pezsgõtabletták és kapszulák, diétás kiegé-
szítõk, gyógyszerek (orvosságok), élelmiszerek speciális táplá-
láshoz és gyógyászati célra.

32 Izotóniás italok, pezsgõtabletták, illetve cukorkák italok ké-
szítéséhez, alkoholmentes italok, levek, gyümölcsitalok, szörpök,
nektárok, ásványvizek.

(111) 186.834 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02125 (220) 2005.06.23.
(732) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szeged (HU)

(541) VISIOPOLIS
(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) 186.835 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 02503 (220) 2005.07.27.
(732) 3M Company (Deleware államban bejegyzett cég), St. Paul,

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

Budapest

(541) SCOTCH
(511) 16 Ragasztószalagok háztartási és irodai használatra; ragasztó-

szalag-adagolók háztartási és irodai használatra; könyvkötõ sza-
lagok; papírszalagok; fagyasztóban használható jelölõszalagok
ételtáskákra és ételtartókra; papírra történõ rajzolásnál használt
rajzszalagok; hajberakó szalagok a haj formázásához; ragasztók
háztartási használatra; ragasztóstiftek háztartási és irodai haszná-
latra; szalagok szállításnál történõ jelöléshez.
17 Ragasztószalagok és ragasztószalag-adagolók ipari vagy
kereskedelmi használatra; vezetékszalagok; elektromossági sza-
lagok; enyvezett fedõpapírok; szerelõszalagok és ragasztónégy-
zetek jelek, poszterek, képek és tárgyak legtöbb felületre alkalmas
rögzítéséhez; bélelõszalagok; hézagkitöltõ szalagok; mûanyag és
fémszalagok különféle javítások elvégzéséhez; fényképészeti vá-
gó- és javítószalagok; reflexiós szalagok a biztonsági és az autó-
ipari területen történõ használatra.

(111) 186.836 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02508 (220) 2005.07.27.
(732) Specialty Minerals (Michigan)Inc., 48025 (48025)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ZEDMUL
(511) 19 Hõálló blokkok, téglák, formák és malter.

(111) 186.837 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 02489 (220) 2005.07.27.
(732) BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt

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

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
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és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 186.838 (151) 2006.10.17.
(210) M 05 01500 (220) 2005.04.27.
(732) Giorgifred Company (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(546)

(511) 29 Gombakonzervek, üveges, fagyasztott, pácolt és savanyított
gombák, gomba- és zöldségsaláták, fagyasztott és panírozott
zöldségek, fagyasztott panírozott sajtok és szójafehérjébõl
készült tengeriétel-utánzatok.

(111) 186.840 (151) 2006.10.19.
(210) M 05 02120 (220) 2005.06.23.
(732) Philip Morris Magyarország Kft., Eger (HU)
(740) dr Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ROMÁNC
(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(111) 186.841 (151) 2006.10.24.
(210) M 03 05077 (220) 2003.11.28.
(732) NATURLAND Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

nyek gyógyászati használatra.

(111) 186.842 (151) 2006.10.24.
(210) M 02 02715 (220) 2002.06.06.
(732) PEZ Hungária Kft., Jánossomorja (HU)

(546)

(511) 5 Vitaminkészítmények, emésztést elõsegítõ szerek, pasztil-
lák gyógyszerészeti használatra.
30 Cukorkaáruk, pasztillák.
32 Pasztillák szénsavas italokhoz, készítmények italok elõállí-
tásához.

(111) 186.843 (151) 2006.10.24.
(210) M 04 01642 (220) 2004.04.08.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BESTER

(511) 5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; rovarölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek),
gombaölõ szerek (fungicidek).

(111) 186.844 (151) 2006.10.24.
(210) M 04 01524 (220) 2004.04.02.
(732) dr. Kupa Mihály, Budapest (HU)
(740) Kovács Béla, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
45 Politikai célú összejövetelek szervezése.

(111) 186.847 (151) 2006.10.26.
(210) M 05 00879 (220) 2005.03.07.
(732) Eduard Rada a.s., Vyhne .24. (SK)

(546)

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

(111) 186.850 (151) 2006.10.30.
(210) M 06 00459 (220) 2006.02.09.
(732) METRO Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch 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-
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mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 186.851 (151) 2006.10.30.
(210) M 04 02196 (220) 2004.05.10.
(732) PLUS Élelmiszer Diszkont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási anyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek
és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; játékkártyák; testnevelési és sportcik-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadí-
szek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számító-
gépek programozása.

(111) 186.852 (151) 2006.10.30.
(210) M 05 00553 (220) 2005.02.09.
(732) GRANACO Kft., Szentendre (HU)

(546)

(511) 29 Napraforgóolaj, étkezési.

(111) 186.853 (151) 2006.10.30.
(210) M 05 00552 (220) 2005.02.09.
(732) TOP SERVICE Hungária Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Cipõjavítás, akkumulátorregenerálás, festékpatron és fes-
tékkazetta-töltés másológépekhez, tintapatron- és lézer- kazetta
(toner) töltés nyomtatókhoz.

40 Kulcsmásolás, élezés, gravírozás, bélyegzõkészítés.

(111) 186.854 (151) 2006.10.30.
(210) M 05 00877 (220) 2005.03.07.
(732) Vogl Elemér, Budapest (HU); Bognár Emõke, Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, fényképek, anyagok mûvészek ré-
szére, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével),
nyomdabetûk.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység.

(111) 186.855 (151) 2006.10.30.
(210) M 05 00551 (220) 2005.02.09.
(732) H. Schubert egyéni cég, Bécs (AT)
(740) dr. Arday Márta, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest

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

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(111) 186.856 (151) 2006.10.30.
(210) M 05 00550 (220) 2005.02.09.
(732) Korall-Ház Építõipari és Beruházó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Biatorbágy (HU)
(740) dr. Törös Judit, Dr. Törös Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 37 Építkezések és javítások.

(111) 186.857 (151) 2006.10.30.
(210) M 04 05045 (220) 2004.12.20.
(732) Combat Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék szerek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.858 (151) 2006.10.30.
(210) M 04 02197 (220) 2004.05.10.
(732) PLUS Élelmiszer Diszkont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási anyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek
és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; játékkártyák; testnevelési és sportcik-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadí-
szek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számító-
gépek programozása.

(111) 186.861 (151) 2006.10.31.
(210) M 05 01450 (220) 2005.04.22.
(732) Sanofi-Synthélabo Magyarország Kereskedelmi

és Szolgáltató Rt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.862 (151) 2006.10.31.
(210) M 05 01459 (220) 2005.04.22.
(732) Mittal Steel Technologies Limited , Ebene (MU)
(300) 2376367 2004.10.22. GB
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MITTAL STEEL
(511) 6 A 2376367 sz. UK elsõbbség alapján: Vasból, acélból, vas-

ötvözetbõl, DRI-bõl, direkt redukált vasból, direkten redukált
vasból, ónozott lemezbõl, galvanizált lemezbõl, festékbevonatolt
acélból vagy alumíniumbevonatolt acélból készült termékek; vas,
acél és vasötvözetek, DRI, direkt redukált vas, direkten redukált
vas, ónozott lemez, galvanizált lemez, festékbevonatolt acél vagy
alumíniumbevonatolt acéltermékek tömbök, lemezek, csatornák,
csövek, lapok, szalagok, fóliák, rudak, vezetékek, tekercsek, ge-
rendák, tuskók, bugák, öntecsek, profilok és más idomok formájá-
ban; vasérc; bugák és fémanyagok vasúti jármûvekhez; fém épü-
letanyagok; nem elektromos vezetékek, huzalok, drótkötelek,
acél, vasötvözetek, DRI, direkt redukált vas, direkten redukált
vas, ónozott lemez, galvanizált lemez, festékbevonatolt acél vagy
alumíniumbevonatolt acél; vasáru, szögek és fémtömegcikk;
edzett acél; fémtermékek.

39 Tengeri és légi közlekedési eszközök bérbeadása; ércek, fé-
mek és fémötvözetek raktározása.

40 A 2376367 sz. UK elsõbbség alapján: Galvanizálás; acél-
tisztítás; vas közvetlen redukálása; acélgyártás; acéledzés; acél-
öntés; fémgyártás; fémedzés; fémöntés.

(111) 186.863 (151) 2006.10.31.
(210) M 05 01853 (220) 2005.05.27.
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(541) TV Revû 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.

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

(111) 186.926 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03075 (220) 2005.09.22.
(732) Barta Impex Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Barta Tímea, Biatorbágy
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(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

(111) 186.927 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 02940 (220) 2005.09.09.
(732) GRACE-2002 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(111) 186.928 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03660 (220) 2005.11.14.
(732) PHOTEL Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szekszárd (HU)
(740) dr. Réti András, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.929 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03510 (220) 2005.11.02.
(732) TQMI Kft. Hungary, 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) 186.931 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03511 (220) 2005.11.02.
(732) Kovács Ádám, Pilisborosjenõ (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 1 Biológiai és vegyi készítmények talajjavító használatra.

5 Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények beleértve az
ásványvizeket és italokat is.

7 Gépek, motorok, áramfejlesztõk, energetikai átalakítók el-
sõsorban bioenergetikai alkalmazásokhoz beleértve az aprítógé-
peket és iszapgyûjtõket is.

9 Villamossági, optikai és mérõkészülékek és berendezések.

10 Gyógyászati, mûtéti eljárásokhoz szükséges mérõeszközök,
mûszerek és berendezések.

11 Kazánok és fûtõberendezések különösen a bioenergetikai
fûtõanyaggal mûködtetettek.

31 Tápszerek és adalékaik állatoknak; talajjavító szerek és
adalékaik.

32 Ásványvizek és egyéb alkoholmentes italok; italalap, ital-
adalék és italsûrítmény termékek italkészítéshez.

42 Mûszaki kutatás, fejlesztés és tervezés.

44 Orvosi gyógyászati szolgáltatások; bioenergetikai mezõ-
gazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 186.933 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 02011 (220) 2005.06.13.
(732) Vetter Hungary Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Csengele (HU)
(740) dr. Óvári Judit ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 31 Gyümölcsök, friss hagymák, friss zöldség, zöldség.

(111) 186.934 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03906 (220) 2005.12.08.
(732) V-TRADE Vállalkozói Kereskedelmi, Ügynöki Betéti

Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.935 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03069 (220) 2005.09.22.
(732) Yi Qi Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.936 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 02931 (220) 2005.09.09.
(732) Pánczér László, Budapest (HU);

Vörös Roland, Budapest (HU)
(740) dr. Herman Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.937 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 02935 (220) 2005.09.09.
(732) BioCo Magyarország Kft., Lõrinci (HU)

(546)

(511) 5 Állatgyógyászati készítmények, ásványi élelmiszer-kiegé-
szítõk, antibiotikumok, bõrápoló gyógyszerkészítmények, bõrke-
ményedés elleni készítmények, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok
gyógyászati használatra, elixírek, enzimek gyógyászati haszná-
latra, enzimkészítmények állatgyógyászati használatra, enzimké-
szítmények gyógyászati használatra, erõsítõszerek (gyógysze-
rek), fájdalomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni készítmények,
gyógycukor, gyógyhatású takarmányadalékok, gyógyitalok,
gyógynövények, gyógyszerek (humán), gyógyteák, herbateák,
kapszulák gyógyszerekhez, szérumok, vitaminkészítmények.

(111) 186.938 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03363 (220) 2005.10.18.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 186.939 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 01639 (220) 2005.05.09.
(732) Turay Zoltán, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, tv, film- és videomûsorok, versenyszerve-
zés, szépségversenyek, szórakozási lehetõségek biztosítása; kul-
turális szolgáltatások szervezése, mûsoros videofelvétel kiadása,
a 41. osztályba tartozó nevelési, képzési, szórakoztatási, sport- és
kulturális rendezvények szervezése.

(111) 186.940 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 02709 (220) 2005.08.18.
(732) Gál Tibor, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.941 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03068 (220) 2005.09.22.
(732) Grand-Ács Kft., Solymár (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, marketing és ezek ügyletei; kereskedelmi ügy-
letek bonyolítása.
37 Építõipari kivitelezések.
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(111) 186.942 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03076 (220) 2005.09.22.
(732) Palatin Kft., Tarján (HU)

(541) MÁGNÁS
(511) 29 Húsok és húskészítmények.

(111) 186.943 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03505 (220) 2005.11.02.
(732) Boost PR Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dömös Krisztina ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 186.944 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 02936 (220) 2005.09.09.
(732) Pócz József, Balatonlelle (HU)

(546)

(511) 31 Kertészeti termékek, szõlõoltvány.
32 Mustok, szõlõmustok.
33 Borok, gyümölcstartalmú alkoholos italok.
35 Hirdetés, piackutatás, plakáthirdetés, reklám, reklámújság,
kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátás, borkóstoltatás.

(111) 186.945 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 02808 (220) 2005.08.30.
(732) GAMMA TRADE Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sás Tamás, Dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.946 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03066 (220) 2005.09.22.
(732) DOKK BISTRO Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

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

(111) 186.947 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03067 (220) 2005.09.22.
(732) CALLETO EUROPE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Prandler Katalin, Prandler és Petróczy Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 186.948 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03664 (220) 2005.11.14.
(732) Le Viet Hung, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruhanemûk.

(111) 186.949 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 02805 (220) 2005.08.30.
(732) Primagáz Hungária Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kollai Gergely, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PRÍMAGÁZ.MINDENHOL OTTHON
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 186.950 (151) 2006.11.03.
(210) M 05 03666 (220) 2005.11.14.
(732) Kocsis Imre, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.981 (151) 2006.11.06.
(210) M 06 00709 (220) 2004.11.15.
(732) Baromfi Termék Tanács, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Tojások (nem keltetõ tojás).
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(111) 186.982 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 03904 (220) 2005.12.08.
(732) Varga Péter Kálmán, Szeged (HU)

(541) LECTUM KIADÓ
(511) 16 Könyv.

(111) 186.984 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02934 (220) 2005.09.09.
(732) CO-OP Star Rt., Jászberény (HU)

(546)

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

(111) 186.987 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 03364 (220) 2005.10.18.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.988 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 03077 (220) 2005.09.22.
(732) Palatin Kft., Tarján (HU)

(541) MANDOLIN
(511) 29 Húsok és húskészítmények.

(111) 186.989 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02714 (220) 2005.08.18.
(732) Kelly Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.990 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 02013 (220) 2005.06.13.
(732) Gész Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 186.991 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 03207 (220) 2005.10.05.
(732) Légrádi Petra, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.992 (151) 2006.11.06.
(210) M 05 03365 (220) 2005.10.18.
(732) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) GRAVIDA
(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) 186.993 (151) 2006.11.06.
(210) M 04 04570 (220) 2004.11.15.
(732) Baromfi Termék Tanács, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Tojások (nem keltetõ tojás).

(111) 186.994 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03375 (220) 2005.10.18.
(732) Birman Erzsébet, Budapest (HU); Horváth Ildikó Zsuzsanna,

Diósd (HU)
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(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; könyvek, kiadványok, képeslapok,
dobozok.

(111) 186.995 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03766 (220) 2005.11.25.
(732) DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE

AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF
EDUCATION P.R.C., Beijing 100044 (CN)

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

(546)

(511) 41 Oktatási jellegû vizsgáztatás; szakiskolák (oktatás); tanítás,
nevelés, oktatási szolgáltatások, képzési szolgáltatások, oktatás-
sal kapcsolatos tájékoztatás, eszmecserék szervezése és lefolyta-
tása, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, könyvek
kiadása, elektronikus könyvek és újságok online közzététele,
videoszalagok kiadása, rádió- és televízióprogramok készítése.

(111) 186.996 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02945 (220) 2005.09.09.
(732) Mead Johnson & Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Evansville, Indiana (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EXPECTA
(511) 5 Vitaminok és táplálékkiegészítõk.

(111) 186.997 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03767 (220) 2005.11.25.
(732) DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE

AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF
EDUCATION P.R.C., Beijing 100044 (CN)

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

(546)

(511) 41 Oktatási jellegû vizsgáztatás; szakiskolák (oktatás); tanítás,
nevelés, oktatási szolgáltatások, képzési szolgáltatások, oktatás-
sal kapcsolatos tájékoztatás, eszmecserék szervezése és lefolyta-
tása, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, könyvek
kiadása, elektronikus könyvek és újságok online közzététele,
videoszalagok kiadása, rádió- és televízióprogramok készítése.

(111) 186.998 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01251 (220) 2005.04.05.
(732) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) EXOTIC ENERGY
(511) 3 Nem gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüreg-

ápoló és higiéniai készítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fog-
szuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmé-
nyek; fogporok, fogkrémek, szájvizek, fogtisztító porok, fogkö-
vet elszínezõdéssel kimutató tabletták.
5 Gyógyhatású száj-, fog-, torok- és szájüregápoló és higiéni-
ai készítmények; szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás meg-
elõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények, fogporok,
fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogápoló zselék, fluortar-
talmú zselék, fluortartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet
elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmények a fogak és fog-
íny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású rá-
gógumik, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolószerek mûfogakhoz,
fogsorokhoz, mûfogkapcsokhoz és hidakhoz, mûfogragasztó sze-
rek, fogragasztó porok.

(111) 186.999 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01253 (220) 2005.04.05.
(732) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwallbach (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BLEND-A-MED WHITENING IMPRESSIONS
(511) 3 Nem gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüreg-

ápoló és higiéniai készítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fog-
szuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmé-
nyek; fogporok, fogkrémek, szájvizek, fogtisztító porok, fogkö-
vet elszínezõdéssel kimutató tabletták.
5 Gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló és
higiéniai készítmények; szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvaso-
dás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények, fog-
porok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogápoló zselék,
fluortartalmú zselék, fluortartalmú szájvizek, fogtisztító porok,
fogkövet elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmények a fo-
gak és fogíny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótabletták,
gyógyhatású rágógumik, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolósze-
rek mûfogakhoz, fogsorokhoz, mûfog kapcsokhoz és hidakhoz,
mûfogragasztó szerek, fogragasztó porok.

(111) 187.000 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03360 (220) 2005.10.17.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) DOBROSON
(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) 187.001 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02504 (220) 2005.07.27.
(732) Motorola, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(546)
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(511) 9 Vezeték nélküli nagy kiterjedésû rádióhálózati és globális
hozzáférésû hálózati rendszerek, valamint ezek komponensei, ne-
vezetesen bázisállomások, antennák, csomóponti kezelõmodu-
lok, hozzáférésipont-modulok, adó-vevõk és szerelési hardver és
szoftver vezeték nélküli rádióhálózati rendszerek figyeléséhez,
mûködtetéséhez, kezeléséhez, frissítéséhez, hitelesítéséhez és
rejtjelezéséhez.
42 Tanácsadás és tervezés mások részére a vezeték nélküli radi-
óhálózatok területén.

(111) 187.002 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02930 (220) 2005.09.09.
(732) Tisri Rt., Budapest (HU)
(740) Kis Lajos ügyvéd, Budapest

(541) Lakberendezés fõvárosa
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 187.003 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02932 (220) 2005.09.09.
(732) CO-OP Star Rt., Jászberény (HU)

(546)

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

(111) 187.004 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01252 (220) 2005.04.05.
(732) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) EXTREME GREEN
(511) 3 Nem gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüreg-

ápoló és higiéniai készítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fog-
szuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmé-
nyek; fogporok, fogkrémek, szájvizek, fogtisztító porok, fogkö-
vet elszínezõdéssel kimutató tabletták.
5 Gyógyhatású száj-, fog-, torok- és szájüregápoló és higiéni-
ai készítmények; szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás meg-
elõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények, fogporok,
fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogápoló zselék, fluortar-
talmú zselék, fluortartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet
elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmények a fogak és fog-
íny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású rá-
gógumik, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolószerek mûfogakhoz,
fogsorokhoz, mûfog kapcsokhoz és hidakhoz, mûfogragasztó
szerek, fogragasztó porok.

(111) 187.005 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03357 (220) 2005.10.17.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Diétás készítmények, diétás étkezési olajok és étkezési zsí-
rok, diétás ételek, táplálkozáskiegészítõ anyagok.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 187.006 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01924 (220) 2005.06.01.
(732) NEC CORPORATION, Tokió (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LOGIXNET
(511) 35 Import-export ügynökségi szolgáltatások, különösen vám-

kezelési és exportszolgáltatások, nevezetesen (vám) illeték- és
adókalkuláció, elutasított felek átvilágítása, összehangolt rend-
szerosztályozás, export-ellenõrzési besorolás, export-ellenõrzési
besorolási számok és exportengedélyek meghatározása; kereske-
delmi- vagy iparimenedzsment-támogatási szolgáltatások, külö-
nösen a fuvarozás és a szállítás területén; professzionális üzleti
konzultációs szolgáltatások, különösen a jármûvesszállítás-irá-
nyítás és menetrendbevétel területén; számítógépesített célkövetõ
és felderítési szolgáltatások nyújtása a világszerte történõ utas- és
személyi vagyontárgyak légi, vasúti, vízi és motorgépjármûves
felvétele és szállítása területén; átmenõ csomagok számítógépesí-
tett követése és felderítése; információ és célkövetési információ
nyújtása harmadik felek részére az árufelvétel és -szállítás helyze-
térõl interneten és telefonon keresztül; csomagkövetési szolgálta-
tások nyújtása csomagok és személyi vagyontárgyak légi, vasúti,
vízi és motorgépjármûves árufelvételére, -szállítására és vissza-
küldésére vonatkozó információkkal kapcsolatosan globális szá-
mítógépes hálózatokon keresztül; kereskedelmi- vagy iparime-
nedzsment-támogatás, különösen a logisztikai menedzsmentben a
fuvarozás és a szállítás területén; kereskedelmi- vagy iparime-
nedzsment-támogatás, különösen fuvarszámla-információt azo-
nosító automatizált nyilvántartás biztosítása ügyfelek részére glo-
bális számítógépes hálózaton keresztül; kereskedelmi- vagy ipari-
menedzsment-támogatás, különösen szállítmányozási hálózato-
kat kezelõ megoldások szolgáltatása; kereskedelmi- vagy ipari-
menedzsment-támogatás, különösen sürgõs árufelvételi, raktáro-
zási, fuvarozási és szállítási szolgáltatások szervezése; kereske-
delmi- vagy iparimenedzsment-támogatás, különösen csomagok
célkövetése globális számítógépes hálózat segítségével; üzleti-
menedzsment-támogatás, különösen postai küldemények szortí-
rozása, kezelése és fogadása; tehervagonok helymeghatározása
számítógéppel, különösen átmenõ csomagok számítógépesített
célkövetése és felderítése.
36 Vámügynöki szolgáltatások.
38 Üzenetek és képek számítógéppel támogatott továbbítása,
különösen szállítási információ elektronikus továbbítása a doku-
mentum-, csomag- és rakományszállítási eljárások során.
39 Szállítás, raktározás, áruk szállítása, üzenetek kézbesítése,
különösen árufelvétel, raktározás, postai küldemények, doku-
mentumok, csomagok, rakományok szárazföldön, levegõben és
tengeren történõ szállítása; rakományok továbbítása; áruk csoma-
golása, különösen árucikkek szállításhoz történõ csomagolása;
szállítás, különösen levelek, dokumentumok, hírek, nyomtatott
közlemények, nyomtatott anyagok és egyéb áruk és vagyontár-
gyak légi, vízi, vasúti és gépjármûves szállítása; áruk, különösen
dokumentumok, csomagok és rakományok raktározása; utasszál-
lítás és áruszállítás, különösen utasok és személyi vagyontárgyak
légi, vasúti, vízi és motorgépjármûves szállítása és fuvarozása;
tengeri körutazások szervezése és hajók bérbeadása, különösen
hajó-charterjáratok szervezése mások részére; konténerek bérbe-
adása, különösen irattárolók bérbeadása; üzenetek kézbesítése,
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különösen dokumentumok továbbítása és fogadása, valamint do-
kumentumok szállítása mások részére; raktározás, tárolás, cso-
magkézbesítés, áruk csomagolása, áruk szállítása és kézbesítése,
különösen csomagolás hajóba rakáshoz, légi, vízi, vasúti és mo-
torgépjármûves szállításhoz, valamint áruk visszajuttatása az
elõbbiek vonatkozásában; szállítási információs szolgáltatások,
különösen nemzetközi fuvarozási és szállítási szolgáltatásokra,
csomagok, személyi vagyontárgyak légi, vasúti, vízi és gépjármû-
ves fuvarozására, szállítására és visszaküldésére vonatkozó infor-
máció nyújtása; szállítási információs szolgáltatások, különösen
csomagok számítógépesített célkövetése és felderítése.

(111) 187.007 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02810 (220) 2005.08.30.
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) INVERSO
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaóból és csokoládéból készült termé-

kek, cukrászsütemények, péksütemények, tésztafélék, tésztater-
mékek (dough products).

(111) 187.008 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02131 (220) 2005.06.23.
(732) Chemtura Corporation, Middlebury, Connecticut (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ELASTIQ
(511) 5 Gyomirtó szerek, gombaölõ szerek, rovarirtó szerek, féreg-

irtó szerek, felületaktív anyagok, hatásjavító szerek, permettapa-
dást fokozó anyagok, növények növekedését szabályozó szerek
és egyéb baktériumölõk a kertészeti és a mezõgazdasági iparban
történõ használatra.

(111) 187.009 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01254 (220) 2005.04.05.
(732) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CITRUS BREEZE
(511) 3 Nem gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüreg-

ápoló és higiéniai készítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fog-
szuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmé-
nyek; fogporok, fogkrémek, szájvizek, fogtisztító porok, fogkö-
vet elszínezõdéssel kimutató tabletták.
5 Gyógyhatású száj-, fog-, torok- és szájüregápoló és higiéni-
ai készítmények; szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás meg-
elõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények, fogporok,
fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogápoló zselék, fluortar-
talmú zselék, fluortartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet
elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmények a fogak és fog-
íny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású rá-
gógumik, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolószerek mûfogakhoz,
fogsorokhoz, mûfog kapcsokhoz és hidakhoz, mûfogragasztó
szerek, fogragasztó porok.

(111) 187.010 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03371 (220) 2005.10.18.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ENERLIV
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyásza-

ti használatra.

(111) 187.011 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02809 (220) 2005.08.30.
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DUOMAX
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaóból és csokoládéból készült termé-

kek, cukrászsütemények, péksütemények, tésztafélék, tésztater-
mékek (dough products).

(111) 187.012 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02807 (220) 2005.08.30.
(732) NEXUS Holding Kft., Kisvárda (HU)
(740) dr. Barabás Bertalan ügyvéd, Kisvárda

(546)

(511) 36 Bankügyletek; biztosítási ügynökségek, biztosítások; elhe-
lyezés (tõke-); életbiztosítás; értékek letétbe helyezése; fiduciáris
szolgáltatások; hitel; hitelbehajtó ügynökségek; hitelirodák; in-
gatlan haszonbérbe adása; ingatlanok becslése; ingatlanok keze-
lése; ingatlanügynökségek; kompenzációs ügyletek (csere); köl-
csön (pénz); lakások bérlete; lakásügynökségek; ingatlanközvetí-
tés (franchise hálózatban); óvadék (garancia); pénzügyi becslé-
sek; pénzügyi elemzések; pénzügyletek; takarékoskodás; tõkebe-
fektetés; tõkeberuházás; tranzakciók (pénzügyi ügyletek); ügynö-
ki munkák; zálogkölcsön.
41 Filmgyártás; filmstúdiók; könyvkiadás; levelezõ oktatás;
oktatás; levelezõ tanfolyamok; összeállítása (rádió- és tv-progra-
mok); szövegek kiadása; tanítás, oktatás; újságok elõfizetése;
lapkiadás.

(111) 187.013 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03209 (220) 2005.10.05.
(732) Gere István Sütödéje Kft., Szigetszentmiklós (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, pékáru, péksü-
temények és cukrászati sütemények, élesztõk és sütõporok.

(111) 187.015 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01246 (220) 2005.04.05.
(732) GOMA Díszcsomagolóanyag-gyártó és -forgalmazó

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

Budapest

(546)

(511) 45 Rehabilitációs foglalkoztató munkaügyi szolgáltatásként.

(111) 187.016 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03064 (220) 2005.09.22.
(732) Mobile Multimedia Services Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 41 Szórakozás, kulturális tevékenységek.

(111) 187.017 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 03079 (220) 2005.09.22.
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB & GILEAD SCIENCES, LLC.

(Delaware államban bejegyzett társaság), Foster City,
Kalifornia (US)

(300) 78/595,551 2005.03.25. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ATRIPLA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra.

(111) 187.067 (151) 2006.11.07.
(210) M 06 01653 (220) 2006.05.10.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALFA NORMIX
(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) 187.068 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01899 (220) 2005.05.31.
(732) Oy Karl Fazer Ab, Helsinki (FI)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksü-
temények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, kelesztõporok; só, mustár; öntetek (kivéve salátához),
fûszerek; jég.

(111) 187.069 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01483 (220) 2005.04.26.
(732) ORIND Singapore Pte Ltd, Szingapur (SG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 19 Hõálló anyagok; tûzálló anyagok; téglák; önthetõ tûzálló
anyagok; tûzálló tömbök, kemencék (tûzhelyek) erõsítõ bélése-
ként, illetve bevonataként történõ használatra; vakolat építkezés-
hez; nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

42 Mérnöki és mûszaki konzultációs szolgáltatások a hõálló
anyagok és hõálló termékek területén.

(111) 187.070 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01054 (220) 2005.03.21.
(732) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországon gyártott sajt, tej, tejtermékek; étkezési ola-
jok és zsírok.
30 Magyarországon gyártott kakaó, csokoládé, péksütemé-
nyek, cukrászsütemények, csokoládétermékek, tejes deszertek.

(111) 187.071 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01053 (220) 2005.03.21.
(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 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(111) 187.072 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01484 (220) 2005.04.26.
(732) ORIND Singapore Pte Ltd, Szingapur (SG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ORIND
(511) 19 Hõálló anyagok; tûzálló anyagok; téglák; önthetõ tûzálló

anyagok; tûzálló tömbök, kemencék (tûzhelyek) erõsítõ bélése-
ként, illetve bevonataként történõ használatra; vakolat építkezés-
hez; nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
42 Mérnöki és mûszaki konzultációs szolgáltatások a hõálló
anyagok és hõálló termékek területén.

(111) 187.073 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01487 (220) 2005.04.26.
(732) Schering-Plough Animal Health Corporation, Union,

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

Budapest

(541) COVEXIN
(511) 5 Gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények.
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(111) 187.074 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01485 (220) 2005.04.26.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LAMETON
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 187.075 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01764 (220) 2005.05.19.
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) A Te életed. A Te zenéd.
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-

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

(111) 187.076 (151) 2006.11.07.
(210) M 04 02958 (220) 2004.07.06.
(732) Tokaj Hills Mezõgazdasági, Ipari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Miskolc (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó aszúborok.

(111) 187.077 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01479 (220) 2005.04.26.
(732) CLS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására szolgáló ké-
szülékek; hanglemezek; hangfelvevõ készülékek, hangfelvé-
tel-hordozók, hangrögzítõ szalagok, kazettalejátszók, kompakt
(CD) lemezjátszók, kompaktlemezek (audio-, video-), lemezját-
szók, mikrofonok, színpadvilágítás-szabályozók, vevõkészülé-
kek (audio-, video-), videokazetták.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók
(szolgáltatásai); élõ elõadások bemutatása; klubszolgáltatások
(szórakoztatás); show-mûsorok szervezése; szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása; zenés kabarék; varieték.

(111) 187.078 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01638 (220) 2005.05.06.
(732) RIAN 4 YOU Hungary Nyelviskola Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Bócz Andrea, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevé-
kenység.

(111) 187.079 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02716 (220) 2005.08.18.
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

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

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

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

(111) 187.080 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02715 (220) 2005.08.18.
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

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

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

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

(111) 187.081 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01039 (220) 2005.03.21.
(732) Rapport Tamás, Sopron (HU)
(740) dr. Simon Zoltán, Dr. Simon Ügyvédi Iroda, Sopron
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(546)

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

(111) 187.082 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01379 (220) 2005.04.14.
(732) AFM Ingatlankezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Ágnes, Bihary Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 187.083 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01474 (220) 2005.04.26.
(732) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

(541) Pannon Vállalati e-Phone
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.

38 Távközlés.

(111) 187.084 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 00197 (220) 2005.01.14.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(554)

(511) 30 Kekszek.

(111) 187.085 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01384 (220) 2005.04.14.
(732) Medico Uno Pharma Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Dimeryl
(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) 187.086 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01390 (220) 2005.04.14.
(732) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Arany Ászok. Így kerek a foci.
(511) 32 Sör.

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

(111) 187.088 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 00194 (220) 2005.01.14.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(554)

(511) 30 Kekszek.

(111) 187.089 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 00195 (220) 2005.01.14.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(554)

(511) 30 Kekszek.

(111) 187.090 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 00189 (220) 2005.01.14.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(554)

(511) 30 Kekszek.
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(111) 187.091 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 00190 (220) 2005.01.14.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(554)

(511) 30 Kekszek.

(111) 187.092 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 00191 (220) 2005.01.14.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(554)

(511) 30 Kekszek.

(111) 187.093 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01475 (220) 2005.04.26.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) DOLCE VITA
(511) 38 Távközlés.

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

(111) 187.094 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01239 (220) 2005.04.04.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(541) BLIKK NÕK A MI TITKUNK
(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; audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kom-
pakt) lemezek; hanglemezek; hangrögzítõ szalagok; kompaktle-
mezek (audió-videó); magnetofonszalagok; mozifilmek (expo-
nált); video játékkazetták; videokazetták; videoszalagok.
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; daloskönyvek; fényképek; folyóiratok; földrajzi tér-
képek; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai ábrázolások; képek;
képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek;
könyvjelzõk; magazinok, revük (idõszaki lapok); naptárak; nap-
tárak letéphetõ lapokkal, efemeridák; noteszok; nyomatok (met-
szetek); nyomtatványok; oktatási eszközök; papír; papíráruk; pla-
kátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; újságok.
38 Távközlés; elektronikus levelezés; hírügynökségek; infor-
mációszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós mûsor-
szórás; mobiltelefon-összeköttetés; mûholdas átvitel; rádióadás;
számítógépterminálok közötti összeköttetések; televíziós mûsor-
szórás; tudakozók, információs szolgáltatások; üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; filmgyártás; klubszolgáltatások; könyvkiadás;
oktatás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoz-
tatás; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; sorsjátékok le-
bonyolítása; sport edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések
kölcsönzése; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek
rendezése; szerencsejátékok; szórakoztatás; szövegek kiadása; te-
levíziós szórakoztatás; testnevelés; tornatanítás.

(111) 187.095 (151) 2006.11.08.
(210) M 04 03129 (220) 2004.07.16.
(732) HOP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Dunaszentmiklós (HU)
(740) dr. Végvári Mónika, Végvári Ügyvédi Iroda, Tatabánya

(546)

(511) 29 Hollandiából származó sajtok és összetevõik.

(111) 187.096 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01894 (220) 2005.05.31.
(732) Mobil-Expo Kft., Sopron (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.

(111) 187.097 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01473 (220) 2005.04.26.
(732) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)
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(541) Pannon e-Phone
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi

adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(111) 187.098 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 00557 (220) 2005.02.09.
(732) Retour Kereskedõház Kft., Eger (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 187.099 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01232 (220) 2005.04.04.
(732) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

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

(111) 187.100 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01625 (220) 2005.05.06.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 187.101 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 00556 (220) 2005.02.09.
(732) Retour Kereskedõház Kft., Eger (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 187.102 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01392 (220) 2005.04.14.
(732) Szabolcsi Halászati Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bölcskei Zsófia, Jenei és Balogh Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

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

(111) 187.103 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01755 (220) 2005.05.19.
(732) Sanofi-Synthélabo Magyarország Kereskedelmi

és Szolgáltató Rt., Budapest (HU)

(541) Nyugodtan élhet vele
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

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

(111) 187.104 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01759 (220) 2005.05.19.
(732) MARY-KER Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Varga Zoltán, Dunakeszi

(541) KORONA tészta
(511) 30 Száraztészta (más gabonakészítmények).

(111) 187.105 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 00509 (220) 2005.02.07.
(732) Teli Konyha Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatá-
sok konyhafelszerelési árucikkek tekintetében.

(111) 187.106 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01395 (220) 2005.04.14.
(732) STOPPONTHU Médiaszolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adat-
bázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbá-
zisokba való szerkesztése; online hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton; reklámozás; reklámszövegek publikálása.
38 Elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távközlési szolgál-
tatás); elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáfé-
rés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgálta-
tás távközlési ügyekben; távközlési kapcsolat létesítése számító-
gépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió,
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telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továb-
bítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
41 Online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk].
42 Számítógépszoftver fenntartása; weboldalak alkotása és
fenntartása mások számára.

(111) 187.107 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01477 (220) 2005.04.26.
(732) Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Naszádos Krisztina, NKKB 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); nyomdabetû;
klisék.

(111) 187.109 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01041 (220) 2005.03.21.
(732) THOMAS-JEANS 21-es Divatáru Kkt, Budapest (HU)
(740) dr. Bozsek Ilona ügyvéd, Budapest

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

(111) 187.110 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01889 (220) 2005.05.31.
(732) Vital-Level Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 187.111 (151) 2006.11.08.
(210) M 04 04895 (220) 2004.12.08.
(732) Mátyás György, Csorna (HU)

(546)

(511) 30 Rábaközi perec.

(111) 187.113 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01383 (220) 2005.04.14.
(732) Medico Uno Pharma Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Zentron
(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) 187.114 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 01752 (220) 2005.05.19.
(732) AERO-PACK Csomagolástechnikai és Élelmiszeripari

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kis Lajos ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Ketchup, adalékokkal és/vagy ízanyagokkal kiegészített
ketchup.

(111) 187.128 (151) 2006.11.08.
(210) M 06 01881 (220) 2006.05.26.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 187.129 (151) 2006.11.08.
(210) M 06 01880 (220) 2006.05.26.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 187.130 (151) 2006.11.08.
(210) M 06 01878 (220) 2006.05.26.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 187.131 (151) 2006.11.08.
(210) M 06 01879 (220) 2006.05.26.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.
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(111) 187.132 (151) 2006.11.08.
(210) M 05 02121 (220) 2005.06.23.
(732) Footmark Kft., Deszk (HU)

(541) FTM
(511) 9 Akkumulátorok, elemek.

17 Szigetelõk, továbbá szigetelõszalagok.

A rovat 600 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 165.459, 171.601,
180.316, 181.774, 181.775, 184.219, 184.271, 185.394–185.397,

185.673–185.675, 185.814, 185.883, 185.886, 186.252, 186.329,
186.333, 186.340, 186.363–186.368, 186.370–186.424, 186.426–
186.440, 186.442–186.488, 186.490–186.665, 186.667, 186.669,
186.671–186.678, 186.681–186.695, 186.697, 186.698, 186.700–
186.753, 186.756, 186.762, 186.763, 186.766–186.788, 186.790–
186.838, 186.840–186.844, 186.847, 186.850–186.858, 186.861–
186.863, 186.926–186.929, 186.931, 186.933–186.950, 186.981,
186.982, 186.984, 186.987–187.013, 187.015–187.017, 187.067–
187.086, 187.088–187.107, 187.109–187.111, 187.113, 187.114,
187.128–187.132
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