
(210) M 06 01550 (220) 2006.05.05.
(731) DEI Magyarország Diagnosztika Export-Import Kft.,

Parádsasvár (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 01754 (220) 2006.05.19.
(731) REVITÁL Ingatlanfejlesztési Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(541) REVITÁL
(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bérházak kezelése; ingatlan-

kezelés; ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése; ingatlanok érték-
becslése; ingatlanforgalmazás; ingatlanügynökségek; irodák (in-
gatlanok) bérlete; lakásbérlet; lakásügynökség; pénzügyi érték-
becslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi tanácsadás;
tõkekihelyezés, tõkeberuházás; vagyonkezelés.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 00988 (220) 2006.03.23.
(731) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)

(541) THE WORLD ACADEMY OF ARTS, LITERA-
TURE, AND MEDIA-WAALM

(511) 41 Szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szórakoztatás, oktatás.

42 Szakmai tanácsadás (az üzleti tanácsadás kivételével).

(210) M 06 00641 (220) 2006.02.22.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) MegaTÁNC
(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.

(210) M 05 01416 (220) 2005.04.19.
(731) Juhászné Bíró Krisztina, Debrecen (HU);

YOUR BAG BÕRDÍSZMÛ Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

(541) YOUR BAG BÕRDÍSZMÛ
(511) 18 Bõrdíszmû termékek, táskák, hátizsákok, mappák, szíjak,

övek, levél-, pénztárcák, amelyek bõrbõl vagy egyéb anyagból
készültek és nem tartoznak más áruosztályba.

(210) M 05 01444 (220) 2005.04.21.
(731) G-mentor Reklámszervezõi és Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bezsilla Katalin, Budapest

(546)

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

(210) M 05 01956 (220) 2005.06.06.
(731) Galla és Társa Kft., Makó (HU)

(546)
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(511) 5 Aszkorbinsav.

29 Dióbél, pektin étkezési célra, lékötõ (zselésítõ anyag), zse-
latin étkezési célra, mazsola.

30 Tortabevonó, sütõpor, vaníliás pudingpor, fahéj (õrölt fû-
szer), feketebors (õrölt), kakaó, kristálycukor, porcukor, tejpor,
tojáspor, zsemlemorzsa, burgonyapehely, õrölt paprika, citrom-
sav étkezési célra, kókuszreszelék, kristályvanillin, nonparell
(színes szórócukor), szaloncukor.

31 Lencse (zöldségféle, friss), rizs (feldolgozatlan), fehérbab,
sárgaborsó (friss), szezámmag, tarkabab, tökmag (héj nélkül), kö-
ménymag (egész), földimogyoró (aprított, arahis), kálium-szor-
bát étkezési célra, mák, napraforgó (hántolt).

(210) M 04 04716 (220) 2004.11.23.
(731) sanofi-aventis, Párizs (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Az egészség a legfontosabb
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek, egészségügyi termékek gyó-

gyászati használatra; diétás termékek gyógyászati használatra;
oltóanyagok.

38 Gyógyszerészeti vagy gyógyászati természetû információ
közlése minden úton, beleértve az internetet is; tájékoztatási szol-
gáltatások gyógyszerészet területén.

44 Orvosi szolgáltatások; konzultáció gyógyszerészeti és
egészségügyi témákban.

(210) M 04 04797 (220) 2002.06.28.
(731) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémbõl és ötvözeteibõl készült kulcstartó, jel-
vény; más áruosztályba nem sorolt fémtermékek.

9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, mérõ-, jelzõ-,
ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és fel-
szerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy
sokszorosítására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; kazettalejátszó készülék; CD-lejátszó; CD; rádió;
lemezjátszó; magnó; tv-játék; távirányító készülék; telefon, tele-
fonkészülék, telefonkagyló, mobiltelefon; üzenetrögzítõ készü-
lék; televízió; tv-készülék; képmagnó; videokazetta; videojáték-
kazetta; videotelefon; videoképernyõ; rádiós ébresztõóra; felve-
võkamera; kamera; speciális fényképezõgép és mûszertok; irány-
tû; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedo-
bással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számo-
lógépek, zsebszámológépek; adatfeldolgozó berendezések és szá-
mítógépek; számítógép-billentyûzetek; számítógép; szemüveg-
tok; kontaktlencse-tároló; szemüvegtartó lánc; szemüvegtartó
zsinór; szemüvegkeret; szemüveg; nagyítólencse; fényszûrõ len-
cse; napszemüveg, távcsõ, fényképezõgép-keresõ; búvárkészü-
lék; búvármaszk; búváröltözék; fürdõ- és úszómellény; úszószár-
nyak; légzõkészülék víz alatti úszáshoz; villogó jelzõfény; mérõ-
készülékek és berendezések; hajcsavaró, bukósisak; mágnes.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; fürdõszo-
ba-szerelvények; vécécsésze, -ülõke; ágymelegítõ; elektromos ta-
karó, fütõkészülék; hõpalack; italhûtõ berendezés; kerékpárlám-

pa; mennyezetlámpa; elektromos karácsonyfaégõk; elektromos
lámpa; dekorációs lampionok; elemlámpa, zseblámpa, világítóra-
kéta; gázlámpa; lámpa; kávéfõzõ gép; kávépörkölõ; kenyérpirító;
elektromos vízforraló; lábmelegítõ; hajszárító; jégszerkrény, fa-
gyasztóláda.

12 Léggömb; babakocsi, bicikli, kerékpár, tricikli; bicikli és
kerékpárkosár, csengõ és pumpa; a 12. áruosztályba tartozó bicik-
li- és kerékpáralkatrészek és -tartozékok; kiskocsi, jármûüléshu-
zat, golfautó, kézikocsi, jármûfejpárna, jármûduda, jármûkerék-
agy, jármûtükör, sárhányó; evezõk, kenu-evezõlapátok; csónak,
kenu, dingi, gumicsónak; gyermekkocsi, gyermeksportkocsi- és
babakocsitetõ és -védõsátor; kerekes mózeskosár; jármûülésre
szerelhetõ biztonsági öv; az ebbe az áruosztályba tartozó gyermek
biztonsági ülés; jármûüléshuzat, jármûbe szerelhetõ napellenzõ;
taliga, kerekes szék, ablaktörlõ, szélvédõ, szélvédõtakaró, jármû-
riasztó, gyermekszállító eszközök, jármûkarfák, jármû-tetõcso-
magtartó és -tetõsínek jármû tetején szállított áruk rögzítésére, ki-
támasztására szolgáló szerelvények; kormánykerék, jármûülésre
és jármûbe szerelhetõ háttámla; kerékpár- és bicikli-csomagtartó;
hátsó csomagtartó- és autószõnyeg, biciklire és jármûbe szerelhe-
tõ palacktartó; jármûbe szerelhetõ mózeskosár-rögzítõk; biciklire
szerelhetõ szállítókosár; jármûülésre rögzíthetõ gyermeküléspár-
na; játékjármû gyermekek számára, autóspárna, ebbe az áruosz-
tályba sorolt jármûszerelvények és -tartozékok; ital-, étel- és cso-
magszállító kerekes kocsi és kerékpár, gokart, lábpedálos kocsi és
pedállal hajtott szárazföldi jármûvek, távirányítású repülõtárgyak
és jármûvek, jármû- és egyéb biztonsági övekhez használatos
rögzítõszerkezetek, gyermekjátszójármû, gumi- és abroncsjaví-
tó-készlet, roller, jármûvekben használható üléspárna és tálca,
jármû sárfogó lapok és sárvédõ, nyitható tetõablak és napellenzõ,
jármû védõponyva, jármûvekbe szerelhetõ szeméttároló.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; nemesfémbõl készült
háztartási eszközök; nemesfémbõl készült háztartási tárolóeszkö-
zök; nemesfémbõl készült vödör; nemesfémbõl készült doboz;
ékszerdoboz; ébresztõóra; nemesfémbõl készült jelvények; gyer-
tyatartó és karos gyertyatartó; mandzsettagombok; nyakkendõtû;
nyakkendõcsíptetõ; kulcskarika; medál; zseb- és állóóra; karóra-
szíj; óralánc; karóra; óra.

16 Papír- és írószeráru; nyomdaipari termékek; folyóirat;
könyv; magazin; kiadványok; levelezõlap; képregény; munkafü-
zet; kifestõkönyv; notesz; címjegyzék; gyûjthetõ kártya (trading
card); öntapadós címke; matrica; gyûjthetõ kártya; tejesüvegku-
pak (gyûjthetõ kártya); könyvjelzõ; író- vagy rajzszerek; naptár,
poszter, határidõnapló (nem elektronikus); oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével); irodaszerek; radír; ceruzahegyezõ; vonal-
zó; levonókép (dörzsmatrica); iratmappa; fényképalbum; album;
csomagolópapír; ajándékcsomagoló; ajándékkísérõ kártya; aján-
dékdoboz; üdvözlõlap; papír rendezvénykellékek; papír dekorá-
ciós anyagok; csomagolóanyagok; parafa tábla; iskolatábla; hir-
detõtábla; bélyegalbum; kézikönyv; fotóalbum; fénykép; papír-
vagy kartonmodellek; irodai vagy háztartási ragasztó; ragasztó-
szalag; papír; festõecset; mûvészkellékek; levélnehezék; ceruza-
készlet; ceruza- vagy tolltartó tok; ceruza- vagy tolltartó; határ-
idõnapló; papírszalvéta; képeslap; modellezõkellékek; kotta.

18 Táska, utazóláda, bõrönd, hátitáska, bõrerszény, (babahor-
dó) kenguru, hátizsák, táskahuzat, neszesszer, bõrbõl készült pi-
peretáska, pénztárca, levéltárca, aktatáska, sporttáska, ruhatartó
zsák, sportszatyor; névjegykártyatartó, kameratok; kulcstartó,
kártyatartó, bõrbõl készült útitáska, esernyõ, napernyõ, sétapálca,
hám, nyereg, bõrbõl készült kalapdoboz, bõr kulcstartólánc, bõr-
bõl készült tok vagy bõrkarton, bõröv, diplomatatáska, csizma és
cipõ bõrbélés, iskolatáska, bõr vagy mûbõr kotta, lószerszám.

20 Bútor, tükör, képkeret; más áruosztályokba nem sorolt fá-
ból, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl készült ter-
mékek kagylóból, borostyánból, gyöngyházból vagy ezen anya-
gokat utánzó anyagokból vagy mûanyagból készült termékek;
díszpárna, matrac, párna, szék, hálózsák, kosár, gyöngyfüggöny;
ebbe az áruosztályba tartozó ágyfelszerelés, ágynemû, alvóhely
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háziállatoknak, ágykeret, pad, lóca, palackrekesz, fából vagy mû-
anyagból készült doboz, láda; ruhaakasztó, kabátfogas, bölcsõ,
gyermekágy, faliszekrény, íróasztal, dívány, kutyaház, fésülkö-
dõasztal, szívószál, legyezõ, magasított gyermekszék, bébijáró-
keret, járóka, felfújható reklámtárgyak, ékszerdobozka, levél-
szekrény, örökmozgó (szélforgó), irodabútor, fa-, viasz-, gipsz-
vagy mûanyag szobor, papírtörülközõ-adagoló, tálca.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacs; borotvapamacs; borotvapamacs-tartó; cipõkanál; szappan-
tartódoboz; szappanadagoló; szappantartó; fogkefe; púderpa-
macs; kefe (kivéve a festõecsetet); kefegyártáshoz használt anya-
gok; mosogatókefe; cipõkefe; takarítóeszközök; vasforgács; lo-
csolókanna; vödör; szemétvödör; porrongy; tisztítókendõ; háztar-
tási kesztyû; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építés-
hez használt üveget); más áruosztályokba nem sorolt üvegáru,
porcelán- és agyagedény; váza; cserépedény; kristály; tál (nem
fémbõl); madárkalitka; ketrec házi állatok részére; gyertyatartó;
cukorkatartó; ruhaakasztó; ruhafogas; ruhacsipesz; kenyértartó;
kenyérvágódeszka; poháralátét; koktélkeverõ; kávédaráló; kávé-
õrlõ; nem fémbõl készült kávéskanna; üvegnyitó; dugóhúzó; vá-
gódeszka; edény; papírtörülközõ-adagoló; pohár; bögre; sörös-
korsó; ivópohár; ivópalackok; ivóedény; teáskanna; süteményes-
doboz; fazék- és láboskészlet, lábos; tányér; fazék- és láboskész-
let, lábos; tányér; fazék; fûszertartó készlet; sótartó; sószóró;
borsszóró; borsdaráló; tojástartó; tojásfõzéshez használt idõmérõ;
kanál; virágcserép; uzsonnadoboz; étlaptartó; malacpersely (nem
fémbõl); pénzkazetta.

24 Törülközõ, flanel, lepedõ, párnahuzat, paplanhuzat, takaró,
paplan, ágykárpit, függöny, a 24. áruosztályba tartozó textilnemû;
textil asztalterítõ, szalvéta.

25 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, sálak, kosztüm, pizsa-
ma, hálóköntös, fürdõruha, nyakkendõ, kesztyû.

28 Ebbe az áruosztályba tartozó játékok, játékszerek; testneve-
lési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ka-
rácsonyi díszek és karácsonyi petárdák, partidekoráció és petárda,
léggömb; szobabicikli; trükkös játékok; papírsárkány; álarc;
plüssjátékok; ebbe az áruosztályba sorolt automata játékok; cu-
korkaadagoló; játékkártya.

(210) M 05 01842 (220) 2005.05.26.
(731) econet.hu Informatikai Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest

(541) EBPP
(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.

(210) M 05 01843 (220) 2005.05.26.
(731) econet.hu Informatikai Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest

(541) EBPP.HU
(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.

(210) M 05 01836 (220) 2005.05.26.
(731) PARLANDO-STÚDIÓ Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 CD-ROM-(kompakt) lemezek, hanglemezek, kompaktle-
mezek (audiovideó), magnetofonszalagok, mágneses adathordo-
zók, mágneslemezek, videokazetták, videoszalagok.

(210) M 04 02382 (220) 2004.05.19.
(731) Dalitrade Munkaruha Forgalmazó Kft., Érd (HU)
(740) dr. Prandler Katalin, Budapest

(546)

(511) 9 Védõsisak; védõruhák balesetek, sugárzás és tûz ellen.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapok különösen munkaruha.

(210) M 05 01002 (220) 2005.03.17.
(731) Demkó Tomori és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) Tisztakék
(511) 37 Vegytisztítás.

(210) M 05 00263 (220) 2005.01.19.
(731) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SULISAJT
(511) 29 Sajtok, sajt alapú élelmiszerek.

(210) M 04 03583 (220) 2004.08.25.
(731) Magyar Közigazgatásfejlesztési Rt., Budapest (HU)

(541) POLISZ
(511) 42 Számítógépes rendszerek tervezése.

(210) M 06 00300 (220) 2006.01.31.
(731) Varga és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kaposvár (HU)
(740) dr. Verasztó Orsolya, Kocsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Club 69
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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(210) M 05 00359 (220) 2005.01.25.
(731) BEKK X2 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zatik Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 05 00493 (220) 2005.02.04.
(731) Sanofi-Avensis, Párizs (FR)
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(210) M 05 00893 (220) 2005.03.07.
(731) Bennovum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó László János ügyvéd, Szabó és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; gombaölõ sze-
rek.

(210) M 05 01111 (220) 2005.03.24.
(731) WAREX Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(541) Fitness és Tudomány
(511) 16 Folyóiratok, újságok, magazinok, hírlevelek és egyéb idõ-

szaki kiadványok, ûrlapok, könyvecskék, füzetek, prospektusok,
brosúrák, vékony fûzött könyvek, katalógusok, diagramok, terv-
rajzok, plakátok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, kézi-
könyvek, könyvek és egyéb nyomdaipari termékek és oktatási
anyagok.

41 Nevelés; elektronikus desktop kiadói tevékenység, könyvek
és folyóiratok papír alapú és elektronikus online kiadása, online
elérhetõ nem letölthetõ elektronikus publikációk, fotoriportok ké-
szítése és egyéb szakmai képzés és szórakoztatás; kondicionálás,
sport- és kondicionáló felszerelések kölcsönzése, sport- és kondi-
cionáló létesítmények üzemeltetése, sport edzõtábori szolgáltatá-
sok, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa és egyéb sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 05 02045 (220) 2005.06.15.
(731) Fekete László, Csolnok (HU)

(546)

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

(210) M 05 02419 (220) 2005.07.21.
(731) Ramiris Rubin Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

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

tevékenységek.

(210) M 05 02420 (220) 2005.07.21.
(731) Ramiris Rubin Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

(541) OXYGEN WELLNESS
(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.

(210) M 05 02374 (220) 2003.03.20.
(731) PT. POLYPET KARYAPERSADA (Indonesian limited liability

company), Jakarta (ID)
(300) D00-2003.06497 2003.03.20. ID
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 A poliészterek csoportjába tartozó mûanyag-alapanyag (po-
lietilén-tereftalát) granulátum formájában, amelyet általában cso-
magolásra, például palackok készítésére alkalmaznak, mûanyag
csomagolóanyagok és egyéb csomagolóanyagok és egyéb csoma-
golóanyagok az élelmiszer biztonságos tárolására, valamint mû-
anyag szálak vagy kerékabroncsok és más mûanyagiparral kap-
csolatos termékek gyártására; a mûanyagiparban használatos ve-
gyi anyagok; feldolgozatlan mûanyag.

(210) M 05 02511 (220) 2005.07.28.
(731) Bankár Tõkebefektetési és Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zalavári György, Zalavári Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, illetve nyomdaipari termékek,
könyvkötészeti anyagok.

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

43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 05 02548 (220) 2005.08.01.
(731) PLENTIFUL-DEVELOPMENT Kft., Budapest (HU)

(541) H.PLENTY
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 05 02612 (220) 2005.08.09.
(731) SCD Holding (CE) Befektetési és Vagyonkezelõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tomcsányi Tamás ügyvéd, Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számító-
gépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 05 02481 (220) 2005.07.26.
(731) MANEX Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halász Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás.

(210) M 05 03475 (220) 2005.10.26.
(731) Skype Limited (Írország törvényei szerint mûködõ vállalat),

Dublin 2 (IE)
(300) 78/735,418 2005.10.18. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Rádiók, rádióvevõ készülékek, órás rádiókészülékek, tune-
rek, hangerõsítõk, hangberendezés-egységek, távirányítók vevõ-
készülékekhez, távirányítók erõsítõkhöz, hangosbemondó rend-
szerek, hangkiegyenlítõk, hangrögzítõ- és hanglejátszó berende-
zések, hangszórók sztereo- és mono hanglejátszó berendezések-
hez, hangszórók, CD-lejárszók, CD-írók, CD-cserélõk többleme-
zes CD-lejátszókhoz a CD-lemez visszajátszásához és kiválasztá-
sához, távirányítók CD-lejátszókhoz; elektronikus házi audio, vi-
deo és személyi számítógép központ szerverek, televíziók,
LCD-panelek, LCD-televíziók, plazmatelevíziók, mikrotelevízi-
ók, televíziókészülékek, televíziótunerek, képcsövek, televízió-
távirányítók, hi-fi hangberendezés-egységek mint televízió-rend-
szerek külsõ alkotóelemei, televízió-képernyõk televíziótunerrel
vagy anélkül, televízióhoz kapcsolható jelátalakító berendezések
(set-top box), színhõmérséklet kapcsolók televízió vevõkészülé-
kekhez, cserélhetõ televízió-képcsövek, televíziótartozékok, így
optikai szálas összekötõ elemek, képkinagyítók, alkatrészkábelek
és DVI-kábelek; elektromos hangrögzítõ készülékek, digitális vi-
deomagnók, DVD-lejátszók, digitális hanglejátszó berendezések,
digitális hanglemezek, optikai kommunikációs berendezések,
PDA-k, digitális kódolók és dekódolók, MP3-lejátszók; digitális
kamerák, nyomtatók digitális kamerákhoz, hordozható nyomta-
tók digitális kamerákhoz; hordozható, illetve kézi digitális elekt-
ronikus készülékek szöveges-, adat- és hangfájlok rögzítésére,
rendezésére, továbbítására, kezelésére és megtekintésére; számí-

tógépszoftver a hordozható, illetve kézi digitális elektronikus
készülékek használatához, szöveges, adat- és hangfájlok rögzíté-
sére, rendezésére, továbbítására, kezelésére és megtekintésére;
fejhallgatók, fülhallgatók, fejhallgatók beépített hanglejátszó ké-
szülékek, hordozható, illetve kézi készülékek hangfájlok lejátszá-
sára, vezeték nélküli hírközlõ készülékek, így telefonok, kézibe-
szélõk, fejhallgatók, hangszórók, mikrofonok, fülhallgatók.

38 Hangszolgáltatás internetes protokollon (VOIP) keresztül,
fájlmegosztáshoz szükséges, „peer-to-peer” típusú számítógépes
hálózati kapcsolattal mûködõ kommunikációval; elektronikus
adatátvitel és dokumentumok továbbítása számítógép-terminálo-
kon keresztül és azonnali üzenetküldõ alkalmazással.

42 Számítógépes szolgáltatások és szoftverfejlesztés megbízás
alapján, így számítógépes szoftver és hardver tervezése távköz-
lésben és hangszolgáltatás internetes protokollon (VOIP) keresz-
tül történõ alkalmazásához, adatátvitelhez és azonnali üzenetkül-
dõ alkalmazásához; területi hálózatokhoz és globális számítógé-
pes információs hálózatokhoz való nagy sebességû hozzáférés
biztosítása; weboldalak létrehozása és karbantartása megbízás
alapján; webhely biztosítása globális számítógépes hálózat szer-
verén megbízás alapján; számítógépszoftver telepítése és karban-
tartása; olyan, nem letölthetõ számítógépszoftverek ideiglenes
használatának biztosítása, amelyek lehetõvé teszik az elõfizetõk
részére a „VOIP” kommunikációs szolgáltatások használatát;
olyan online szoftver letöltésének biztosítása mások számára,
amely lehetõvé teszi az elõfizetõk számára a „VOIP” kommuni-
kációs szolgáltatások használatát.

(210) M 05 03596 (220) 2005.11.09.
(731) Balla & Társa Kft., Budapest (HU)

(541) PROMOSTYLE
(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.

(210) M 05 03597 (220) 2005.11.09.
(731) Friesland Hungária ZRt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Túrókészítmény, túródesszertek.

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

(210) M 05 03245 (220) 2005.10.10.
(731) Ultramed-Hungary Orvostechnikai Kft. 60%, Budapest (HU);

Komáromy Balázs 20%, Budapest (HU);
Molnár Gábor 20%, Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
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(210) M 05 03140 (220) 2005.09.29.
(731) Friesland Hungária ZRt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) Keep sMilling
(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.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi és gasztronómiai be-
mutatók és akciók, versenyek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, gasztronómiai
bemutatók és akciók, kóstoltatások.

(210) M 05 03219 (220) 2005.10.06.
(731) Weilon Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckahaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Angolszász divat szerinti ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03164 (220) 2005.09.30.
(731) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula ügyvéd, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(210) M 05 03166 (220) 2005.09.30.
(731) MasterCard International Incorporated, Purchase,

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

Budapest

(541) WORLD MASTERCARD
(511) 36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; valutaügyle-

tek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitel-
kártya (kreditkártya), terhelési kártya (debitkártya), hitelkártya és
elõre fizetett felhalmozott értékû kártyákkal kapcsolatos szolgál-
tatások nyújtása; banki, fizetési, kredit (hitel), debit (terhelési), hi-
tel készpénz-kifizetési, elõre fizetett felhalmozott értékû letétek-
hez való hozzáféréssel kapcsolatos szolgáltatások; számlafizetési
szolgáltatások; hitelkártya, terhelési kártya, hitelkártya és elõre
fizetett felhalmozott értékû kártyákkal kapcsolatos szolgáltatá-
sok; automatizált pénzszámológép-szolgáltatások; pénzügyi
tranzakciók feldolgozása számítógépes adatbázison keresztül
vagy telekommunikációs eszközön keresztül online, valamint
POS-terminálon (kasszánál); feldolgozási szolgáltatások kártya-
tulajdonosok általi pénzügyi tranzakciókhoz automata pénzszá-
moló gépeken keresztül; kiegyenlítés részletezése, letétek és pénz
lejárat elõtti kivételeinek szolgáltatása kártyatulajdonosoknak au-
tomata pénzszámoló gépeken keresztül; kiegyenlítési és hitelesí-
tési szolgáltatások; utazásbiztosítási szolgáltatások; utazási csek-
kek és utalványok kiállítása és kiváltása; fizetõ hitelesítési szol-
gáltatások; pénzügyi információk megerõsítése; adatvédelmi kó-
dolása pénzügyi információknak; pénzügyi adatok kezelése;
elektronikus tõkeátutalási és valutaváltási szolgáltatások; pénz-
ügyi információk terjesztése az interneten és más számítógépes

szolgáltatáson keresztül; távfizetési szolgáltatások; felhalmozott
értékû elektronikus fizetési szolgáltatások; elektronikus tõke- és
valutaátutalási szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatá-
sok, elõre kifizetett telefonhívókártya-szolgáltatások, valamint
tranzakció-hitelesítési és kiegyenlítési szolgáltatások; hitel és ter-
helési szolgáltatások nyújtása rádiófrekvenciás azonosító eszkö-
zök (válaszadó radarkészülékek) útján; hitel és terhelési szolgál-
tatások nyújtása kommunikációs és telekommunikációs készülé-
keken keresztül; utasbiztosítási szolgáltatások; csekkhitelesítési
szolgáltatások; utazási csekkekre és utalványok kiállítására és ki-
váltására vonatkozó szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások
nyújtása mobil telekommunikációs eszközökön keresztül nyújtott
kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására, beleértve a vezeték
nélküli eszközökön keresztül nyújtott fizetési szolgáltatásokat;
pénzügyi szolgáltatások nyújtása hálózatokon vagy más elektro-
nikus eszköz útján online nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások
támogatására, elektronikusan digitalizált információk használatá-
val; értékcsere-szolgáltatások, nevezetesen biztonságos értékcse-
re, beleértve a számítógépes hálózaton keresztül, adattárolásra
szolgáló programozható, aktív memóriakártyák (smart kártyák)
útján hozzáférhetõ elektronikus készpénzt; weboldalon keresztül
nyújtott számlafizetési szolgáltatások; online bankügyek; pénz-
ügyi szolgáltatások telefon és globális számítógépes hálózat vagy
az internet útján; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlan-
vagyonnal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanbiztosítással kap-
csolatos szolgáltatások; biztosítás tulajdonbirtokosok számára;
tulajdonra vonatkozó biztosítási szolgáltatások; ingatlanfinanszí-
rozás; ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok értékbecs-
lése; ingatlankezelés; ingatlannal kapcsolatos pénzügyi ügyletek
kezelése; ingatlankölcsönök nyújtása; ingatlanfejlesztésre vonat-
kozó pénzügyi szolgáltatások; ingatlan megvételére vonatkozó
pénzügyi szolgáltatások; ingatlanfedezetû kölcsönszerzõdések
rendezése; ingatlanok megosztott tulajdonjogának intézése; in-
gatlanvásárlás finanszírozásával kapcsolatos intézkedés; ingatlan
megvásárlásával és részesedésével kapcsolatos segítségnyújtás;
ingatlanba történõ tõkebefektetés; kereskedelmi tulajdon befekte-
tési szolgáltatások; tulajdonmegszerzéssel kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; tulajdonértékesítéssel kapcsolatos pénzügyi szol-
gáltatások; örök szabad tulajdonban lévõ tulajdonnal kapcsolatos
pénzügyi értékbecslés; haszonbérbe adott/vett tulajdonnal kap-
csolatos pénzügyi értékbecslés; ingatlan-bérbeadás lerendezése;
ingatlan-haszonbérlet (ingatlanlízing) lerendezése; tulajdon-ha-
szonbérlet (tulajdonlízing); ingatlantulajdonon belüli tranzakci-
ókkal kapcsolatos birtokkezelési szolgáltatások; tulajdon-érték-
becslés; tulajdonportfólió kezelése; tulajdonkezelés; ingatlan tu-
lajdonjoggal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ingatlan-ér-
tékbecsléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ingatlannal
kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; ingatlan-
nal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ingatlantulajdonra
vonatkozó információ nyújtása; ingatlanvásárlással kapcsolatos
kutatási szolgáltatások; ingatlanaukciókkal kapcsolatos kutatási
szolgáltatások.

(210) M 05 02829 (220) 2005.08.31.
(731) Kárpáti Zoltán, 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-
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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 Könyvkiadás, rádió- és tv-programok összeállítása, szóra-
koztatás, szövegek kiadása, újságok elõfizetése, újságterjesztés,
(könyv)kölcsönzés.

(210) M 05 03441 (220) 2005.10.24.
(731) WORD COMMUNICATIONS Kiadói, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Tamás, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; társadalom- és természettudomá-
nyos, ismeretterjesztõ és szórakoztató kiadvány.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása, fogadások tervezése (szórakozás), konferencia szerve-
zése, lebonyolítása; kongresszus szervezése, lebonyolítása; sze-
minárium szervezése; szimpózium szervezése; versenyek szerve-
zése (oktatási/szórakoztatás).

(210) M 05 03442 (220) 2005.10.24.
(731) WORD COMMUNICATIONS Kiadói, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Tamás, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; társadalom- és természettudomá-
nyos, ismeretterjesztõ és szórakoztató kiadvány.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása, fogadások tervezése (szórakozás), konferencia szerve-
zése, lebonyolítása; kongresszus szervezése, lebonyolítása; sze-
minárium szervezése; szimpózium szervezése; versenyek szerve-
zése (oktatási/szórakoztatás).

(210) M 06 00277 (220) 2006.01.27.
(731) EN-TÉR Kft., Pécs (HU)

(541) PROPION
(511) 31 Takarmányadalék, nem gyógyászati célra (takarmánytartó-

sítás propionsavas készítménnyel).

(210) M 06 00119 (220) 2006.01.12.
(731) Prodax Elektromos Szerelvénygyártó Zártkörûen Mûködõ

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

Budapest

(546)

(511) 9 Kapcsolók, konnektorok, fényerõ-szabályozók, telekom-
munikációs aljzatok, antennacsatlakozók, audio-csatlakozók, ter-
mosztát.

(210) M 06 00561 (220) 2006.02.16.
(731) Viacom International Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) THE TAKEOVER
(511) 41 Nevelési, oktatási és képzési, szórakoztatási, sport- és kultu-

rális szolgáltatások, beleértve rádió és tv-programok gyártása;
filmgyártás és élõ szórakoztató mûsorok; animációs mozgófilmek
és televíziós mûsorok gyártása; mozi és televíziós stúdiószolgál-
tatások; mozgófilmes szórakoztatási szolgáltatások, televíziós
szórakoztatás és élõben közvetített szórakoztató elõadások és
show-mûsorok; könyvek, magazinok és folyóiratok publikálása;
a bejelentõ televíziós programszolgáltatásával kapcsolatos infor-
mációk nyújtása többszörös felhasználók számára a világhálón
vagy az interneten vagy más online adatbázison keresztül; táncos
show-mûsorok, zenés show-mûsorok és video díjkiosztó (video
award) show-mûsorok készítése; komédia show-mûsorok (come-
dy shows), játék show-mûsorok és élõ, közönség elõtti sportese-
mények, amelyeket vagy élõben közvetítenek, vagy szalagra rög-
zítenek késõbbi lejátszásra; tv-hírmûsorok (tv news shows); tehet-
ségkutató versenyek, zenei és televíziós díjkiosztó események
szervezése; stílussal és divattal kapcsolatos szórakoztató bemuta-
tók szervezése és bemutatása; számítógépes hálózaton keresztül
történõ szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatás.

(210) M 06 00589 (220) 2006.02.20.
(731) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

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

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

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek.

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.
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18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

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

(210) M 06 00591 (220) 2006.02.20.
(731) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 06 00592 (220) 2006.02.20.
(731) BORGO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BORGO
(511) 25 Ruházati cikkek, lábbelik.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; cipõüzletek.

(210) M 06 00593 (220) 2006.02.20.
(731) BUSINESS INNOVANT Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Artflash
(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, árubemutatás, infor-

mációk számítógépes adatbázisban való rendezése, szerkesztése,
kereskedelmi információs ügynökség, közvélemény-kutatás,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben.

(210) M 06 00182 (220) 2006.01.19.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(210) M 06 00594 (220) 2006.02.20.
(731) BUSINESS INNOVANT Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, árubemutatás, infor-
mációk számítógépes adatbázisban való rendezése, szerkesztése,
kereskedelmi információs ügynökség, közvélemény-kutatás,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben.

(210) M 06 00595 (220) 2006.02.20.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing

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

Budapest

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

(210) M 06 00596 (220) 2006.02.20.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing

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

Budapest

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

(210) M 06 00597 (220) 2006.02.20.
(731) Futureal Holding Vagyonkezelõ és Ingatlanhasznosító Zrt.,

Budapest (HU)

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
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szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; 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.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék szerek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
15 Hangszerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-

csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

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

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

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

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

32 Sörök; ásványvizek, 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.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

40 Anyagmegmunkálás.

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

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

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

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

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.
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(210) M 06 00599 (220) 2006.02.20.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing

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

Budapest

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

(210) M 06 00600 (220) 2006.02.20.
(731) UNIQUELLE Ásványvíz Kitermelõ, Töltõ és Forgalmazó

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

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

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz; ezen belül: alkoholmentes aperitifek; alko-
holmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;
alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; eszenciák italok
elõállításához; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmen-
tes); izotóniás italok; készítmények italok elõállításához; készít-
mények likõrök elõállításához; limonádék; lítiumos vizek; pasz-
tillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; szénsavas
italok; szódavíz; szódavizek; szörpök italokhoz; szörpök limoná-
dékhoz; termékek ásványvizek elõállításához; termékek szénsa-
vas vizek elõállításához; vizek (italok), ásványvizek, ásványvizek
(italok).

(210) M 06 00601 (220) 2006.02.20.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 06 00602 (220) 2006.02.20.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

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

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

43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideigle-
nes szállásadás.

(210) M 06 00603 (220) 2006.02.20.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 06 00604 (220) 2006.02.21.
(731) DDP Invest Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével) tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (száraz-
földi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi müködte-
tésû mezõgazdasági eszközök keltetõgépek.

(210) M 06 00605 (220) 2006.02.21.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 06 00131 (220) 2006.01.16.
(731) Madal Bal Kft., Budapest (HU)

(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.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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(210) M 06 00133 (220) 2006.01.16.
(731) Mersich Gergely, Budapest (HU)

(546)

(511) 21 Agyag virágcserepek és -kaspók.

(210) M 06 00135 (220) 2006.01.16.
(731) Renault Hungária Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 06 00136 (220) 2006.01.16.
(731) Renault Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Renault használtautó jótállás
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 06 00137 (220) 2006.01.16.
(731) Renault Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Renault használtautó-prémium választék
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 06 00138 (220) 2006.01.16.
(731) Renault Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Renault használtautó prémium jótállás
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 06 00142 (220) 2006.01.16.
(731) INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt., Budaörs (HU)
(740) dr. Dobó Géza, Dobó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) INVITEL komfort díjcsomag
(511) 38 Távközlés.

(210) M 06 00143 (220) 2006.01.16.
(731) Ekornes ASA, Ikornnes (NO)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 20 Bútor; kanapék, székek (ülések), állítható támlájú székek,
állítható támlájú székek lábtartóval; ágymatrac alá helyezhetõ ru-
gós ágybetétek, ágymatracok; párnák és vánkosok; ágyak és
ágyaljak.

(210) M 06 00144 (220) 2006.01.16.
(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED (New York államban

bejegyzett cég), Rochester, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(210) M 06 00615 (220) 2006.02.21.
(731) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

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

(541) RALLY
(511) 2 Aeroszolos festékek.

(210) M 06 00617 (220) 2006.02.21.
(731) ARTFLEUR ORGONA Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ARANY VIRÁG DÍJ
(511) 31 Fák (növények), magvak (vetõmagvak), szárított növények

díszítésre, szárított virágok díszítésre, virághagymák, virágok
(élõ).

(210) M 06 00618 (220) 2006.02.21.
(731) ARTFLEUR ORGONA Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) AZ ÉV ARTFLEUR VIRÁGÜZLETE
(511) 31 Fák (növények), magvak (vetõmagvak), szárított növények

díszítésre, szárított virágok díszítésre, virághagymák, virágok
(élõ).

(210) M 06 00619 (220) 2006.02.21.
(731) L-3 Communications Corporation, New York, New York (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) THERMAL EYE
(511) 9 Infravörös elektronika, különösen hõérzékeny képalkotó

rendszerek, készülékek és komponensek, melyek elsõsorban a kö-
vetkezõkben felsoroltakból egy vagy több elemet tartalmaznak;
infravörös kamerák; hõérzékeny kamera alapegységek; hõérzé-
keny kameramotorok; hõérzékeny kameraházak; interfész vezér-
lõegységek és szerelvények; optikai lencsék és egységek; érzéke-
lõk; egyedi integrált áramkörök; forgatható és dönthetõ iránybeál-
lító szerelvények; digitális jelfeldolgozó egységek; védõ infravö-
rös ablakok és egységek; infravörös detektorok; képfeldolgozó
egységek; elektronikus vezérlõegységek; hõérzékeny képfeldol-
gozó szoftver, grafikus felhasználói interfészvezérlõ szoftver és
szoftverek egyedi alkalmazásokhoz, digitális videó interfészhez
és videofelvételhez hõérzékeny képalkotó alkalmazásokban; vi-
deó, LCD, head-up és CRT-kijelzõk; tápegységek és tartozékok
ezekhez, úgymint akkumulátorok, akkumulátortöltõk és
csatlakozó kábelegységek; továbbá mindezekkel együtt árusított
kézikönyvek.

(210) M 06 00621 (220) 2006.02.21.
(731) dr. Hummel Zoltán, Pécs (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) SymBioGél
(511) 5 Egészségügyi termékek, különösen tápszerek és táplálékki-

egészítõ készítmények.

(210) M 06 00145 (220) 2006.01.16.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi cé-
lokra, csecsemõtápszerek; ragtapaszok, kötszerek; fogtömõ anya-
gok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek; készítmények rovarok
irtására; fungicidek, herbicidek.
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(210) M 06 00146 (220) 2006.01.16.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi cé-
lokra, csecsemõtápszerek; ragtapaszok, kötszerek; fogtömõ anya-
gok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek; készítmények rovarok
irtására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 05 03879 (220) 2005.12.06.
(731) Onlinet Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) CDS
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-

tés; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása;
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelem-
zés.

(210) M 06 00738 (220) 2006.03.03.
(731) BodAgent Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Piliscsaba (HU)

(546)

(511) 6 Fémállványzatok, fémépítmények, fémpóznák, fémoszlo-
pok, fémrácsok rúdjai, hordozható építmények fémbõl, lépcsõpo-
fák, lépcsõoldalfalak fémbõl, rakodólapok fémbõl, pénzszekré-
nyek, perselyek (kazetták) fémbõl, teherhordó fémhevederek,
építmények acélból, építõanyagok fémbõl, építõelemek fémbõl.

37 Állványozás, építés, raktárak építése és javítása.

39 Raktározás, tárolás, áruk raktározása.

(210) M 06 00623 (220) 2006.02.22.
(731) CORVUS DESIGN REKLÁMÜGYNÖKSÉG Kft.,

Budapest (HU)

(541) RATIOPHARM.BÍZHAT BENNÜNK!
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 05 03885 (220) 2005.12.07.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 05 03895 (220) 2005.12.07.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Babgulyáskonzerv.

(210) M 06 00252 (220) 2006.01.26.
(731) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nekem te vagy az elsõ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

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

(210) M 06 00253 (220) 2006.01.26.
(731) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok.

(210) M 06 00429 (220) 2006.02.08.
(731) Garden 99 Kft., Gyöngyös (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) SUNGARDEN
(511) 32 Alkoholmentes italok, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok,

szörpök, gyümölcsvelõ, gyümölcssûrítmények, zöldséglevek, ás-
ványvizek.

33 Alkoholos italok, koktélok.

(210) M 06 00432 (220) 2006.02.08.
(731) ZALAKERÁMIA Zrt., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyag.

(210) M 06 00433 (220) 2006.02.08.
(731) ZALAKERÁMIA Zrt., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyag.
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(210) M 06 00434 (220) 2006.02.24.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 00435 (220) 2006.02.08.
(731) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A., Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) GYNESOYA
(511) 3 Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,

fogkrémek, hajápolók.
5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-
nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(210) M 06 00436 (220) 2006.02.08.
(731) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A., Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) PROCALMIL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-

nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(210) M 06 00437 (220) 2006.02.08.
(731) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A., Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) MIGRASTICK
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-

nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(210) M 06 00438 (220) 2006.02.08.
(731) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A., Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) PHYTOSOYA
(511) 3 Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,

fogkrémek, hajápolók.

5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-
nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(210) M 06 00440 (220) 2006.02.08.
(731) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A., Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) VINIRESTROL
(511) 3 Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,

fogkrémek, hajápolók.

5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-
nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(210) M 06 00441 (220) 2006.02.08.
(731) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A., Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) VERRUSTICK
(511) 3 Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,

fogkrémek, hajápolók.

5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-
nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(210) M 06 00442 (220) 2006.02.08.
(731) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A., Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) ASIA STICK
(511) 3 Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,

fogkrémek, hajápolók.

5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-
nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(210) M 06 00444 (220) 2006.02.08.
(731) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A., Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) ERPASTICK
(511) 3 Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,

fogkrémek, hajápolók.

5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-
nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.
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(210) M 06 00447 (220) 2006.02.08.
(731) Rose András, Vasad (HU)

(541) ARANYSZARVAS
(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, más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények,
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 06 00448 (220) 2006.02.08.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FLORA
(511) 5 Diétás készítmények, táplálékkiegészítõk, különösen diétás

margarinok egészségügyi használatra.

29 Szószok, paszták és kenhetõ húskészítmények; margarin,
vaj, fõzéshez és sütéshez használt zsír, sajt és sajttermékek, túró,
tej és tejtermékek, sovány tej, szójatej; tejipari termékek, joghurt,
tejszín, tejszín- és sajtpótló szerek; tojás, lekvárok, zselék, tojás-
por; étkezési olajok és zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; liszt és más gabonakészítmények; kenyér, kétszersültek; pék-
sütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet; szójaszósz; salátaöntetek;
majonéz; ízesített mártások; fûszerek; jég.

32 Gyümölcslevet és tejet tartalmazó alkoholmentes italok, író
és joghurt.

(210) M 06 00449 (220) 2006.02.08.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) 56455/2005 2005.08.08. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FRUIT FUSIONS CITRUS LIFT
(511) 3 Szappanok, parfümök, illóolajok, kozmetikumok, hajvizek,

fogtisztító szerek, a bõr, a fejbõr és a haj tisztítására, ápolására, ke-
zelésére és szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó termé-
kek, hajbemosók, hajszõkítõk, hajfestékek és hajszínezõk.

(210) M 06 00626 (220) 2006.02.22.
(731) Szent-Iványi Ágnes, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Attila, Szeged

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

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

(210) M 06 00639 (220) 2006.02.22.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

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

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

(210) M 06 00640 (220) 2006.02.22.
(731) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

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

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

(210) M 05 04119 (220) 2005.12.22.
(731) Plaza Centers (Europe) B.V., Amsterdam (NL)
(740) dr. Tomcsányi Tamás, Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

készült vagy bevont dublétárgyak; ékszerek, drágakövek; órák és
más idõmérõ mûszerek.

15 Hangszerek.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények, linóleumok
és más padlóburkoló termékek; tapéták (szövetek kivételével).

28 Játékok, játékszerek; torna- és sportcikkek (ruházatok kivé-
telével); díszítések és karácsonyfadíszek.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított
(konzervált), szárított gyümölcsök és zöldségek, gyümölcsbefõt-
tek, fõtt zöldségek; zselék, lekvárok; tojás; tej és egyéb tejtermé-
kek, étolajok és étzsírok, hús- és húskészítménykonzervek, vala-
mint zöldség- és gyümölcskonzervek; savanyúságok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, pék-
sütemények és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok; méz, me-
laszszirup; élesztõ, kelesztõporok; só, mustár; bors, ecet, mártá-
sok, fûszerek; jég.

32 Sör, világos vagy porter sör; ásványvizek és szénsavas vi-
zek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

33 Borok, szeszes italok és likõrök.

34 Dohány, nyers vagy fedolgozott dohány; dohányzócikkek;
gyújtók, gyufák.

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

36 Biztosítás és pénzügyek; ingatlan-haszonbérbeadás; ingat-
lanok kezelése; házkezelés.

37 Építkezés; javítás; üzembe helyezés.

41 Nevelés és szórakoztatás.

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.

(210) M 06 00328 (220) 2006.02.01.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 06 00329 (220) 2006.02.01.
(731) 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.

(210) M 06 00330 (220) 2006.02.01.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 06 00514 (220) 2006.02.14.
(731) Corvus Design Kft., Budapest (HU)

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

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

(210) M 06 00520 (220) 2006.02.14.
(731) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Négy évszak purhab
(511) 17 Tömítõanyagok, szigetelõanyagok, tömítések, poliuretán-

hab.

(210) M 05 04187 (220) 2005.12.30.
(731) Extrém Business Kft., Érd (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RÁDIÓ EXTRÉM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 04190 (220) 2005.12.30.
(731) Cartographia Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Medveczky László István, Sarkadi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Atlaszok; térképek; könyvek.

(210) M 06 00265 (220) 2006.01.27.
(731) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

(541) Poli-Farbe Prakticolor
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek, festõanyagok.

19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 06 00266 (220) 2006.01.27.
(731) Vital TV Televíziózási Kommunikációs és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Balsai Szabolcs ügyvéd, Budapest

(541) VITAL TV
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció.

38 Távközlés, rádió-, televízió-mûsorokat, ezek sugárzását
biztosító szolgáltatások.

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

(210) M 06 00267 (220) 2006.01.27.
(731) Vital TV Televíziózási Kommunikációs és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Balsai Szabolcs ügyvéd, Budapest

(541) Vitál TV
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adminisztráció.

38 Távközlés; rádió-, televízió-mûsorokat, ezek sugárzását
biztosító szolgáltatások.

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

(210) M 06 00268 (220) 2006.01.27.
(731) Kurucz Dániel, Debrecen (HU); Kurucz Gergely, Debrecen (HU)

(546)

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

(210) M 06 00710 (220) 2006.03.01.
(731) Kemény Sándorné, Budapest (HU);

Székelyné Schád Magdolna, Dunaújváros (HU)

(546)

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

(210) M 06 01224 (220) 2006.04.07.
(731) Merck & Co., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),

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

Budapest

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

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

(210) M 06 01225 (220) 2006.04.07.
(731) Diageo North America, Inc., Norwalk, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok.

(210) M 06 01521 (220) 2006.05.03.
(731) BBDO Budapest Nemzetközi Reklámügynökség

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

41 Szakmai képzés, kulturális tevékenységek.

(210) M 06 01527 (220) 2006.05.03.
(731) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(210) M 06 01528 (220) 2006.05.03.
(731) EU Pharma Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szathmáry Géza ügyvéd, Budapest

(546)

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

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok.

(210) M 06 01529 (220) 2006.05.03.
(731) EU Pharma Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szathmáry Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, tapaszok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok.

(210) M 06 01530 (220) 2006.05.03.
(731) Compagnie Gervais Danone, Paris (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, különösen gyorsfagyasztott hús, hal, baromfi- és
vadhús; húskivonatok; gyümölcs- és zöldségkeverékek, fõtt zöld-
ségek; tojások, étkezési olajok és zsírok, tej és egyéb tejtermékek;
túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai;
gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, húskonzervek, savanyú-
ságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, kompótok.
30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé és ezen termékekbõl készített
italok és azonnal oldódó termékek; cukor, jég, jégkrémek; pudin-
gok; tejbõl készített sûrítmények.

(210) M 06 01686 (220) 2006.05.15.
(731) Art Export Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(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.

(210) M 06 01687 (220) 2006.05.15.
(731) Art Export Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
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fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(210) M 06 01170 (220) 2006.04.04.
(731) Ferencz Annamária, Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(554)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 06 01370 (220) 2006.04.20.
(731) Triatlon a Természetért Tereptriatlon Sport Egyesület,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 01372 (220) 2006.04.20.
(731) Standard Snacks S.R.L., Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(210) M 06 01373 (220) 2006.04.20.
(731) RÁTAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyõrújbarát (HU)
(740) dr. Hámori István ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); mezõgazdasági eszközök; elektronikus vezér-
lõk jármûvekhez; ventilátorok motorokhoz; ipari vezérlõmecha-
nizmusok különösen gépekhez; elektromos keverõgépek; elektro-
mos kávédarálók; mosogatógépek; elektromos habverõk; elektro-
mos gyümölcs- és zöldséghámozók; felvonók és felvonóvezér-
lõk; mozgólépcsõk; villamos generátorok és ipari robotok; fûnyí-
ró gépek.

35 Kereskedelmi szolgáltatások; reklámozás, kereskedelmi cé-
lú kiállításszervezés, áruk, mûszaki és szellemi termékek és szol-
gáltatások kereskedelme, üzletkötés, különösen üzletvezetés és
tanácsadás.

(210) M 06 01376 (220) 2006.04.20.
(731) BÄKO Marken und Service eG, Bonn (DE)
(740) dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

(546)

(511) 7 Gépek pék- és cukrászüzemi használatra; kenyérvágó gé-
pek, tejszínverõ és -habosító készülékek, bevonókészülékek, tem-
perálókészülékek.

9 Súlymérõ berendezések, nevezetesen mérlegek a kiskeres-
kedelem és a sütõüzemi termelés számára.

11 Fõzõ- és hûtõkészülékek, különösképpen pékkemencék,
zsírban sütõ készülékek, hûtõ- és fagyasztókészülékek; elektro-
mos kávéfõzõ gépek, kávépörkölõ gépek.

29 Hús; tartósított, szárított, fõtt gyümölcs és zöldség; hús-,
hal-, gyümölcs- és zöldségkonzervek; dzsemek; kompótok, gyü-
mölcspép, gyümölcszselék; tojástermékek, nevezetesen tojáspor,
tojáslé, tojássárgája, tojásfehérje; tej és tejtermékek, beleértve
vaj, sajt, tejszín, joghurt, étkezési tejpor; étkezési olajok és zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, csokoládéáruk, cukor, cukoráruk, rizs,
pótkávék, kávékivonatok; lisztek és gabonakészítmények; keve-
rékek sütéshez, alaptészta-keverékek; kenyér, sütemények, cuk-
rászipari termékek, tartós sütõipari termékek; jég (ehetõ), fagylalt
féltermékek, étkezési jég eszenciák, fagylaltkötõ anyagok, jég-
krémpor; méz; élesztõ, sütõpor, eszenciák sütéshez (kivéve az
illóolajokat); étsó; mustár; ecet, ízesítõszószok; fûszerek.

31 Gabonamagvak, dió, friss gyümölcsök és zöldségek, malá-
ta.

32 Ásványvizek, szénsavtartalmú vizek, asztali vizek és egyéb
alkoholmentes italok; gyümölcslevek, zöldséglevek, gyümölcs-
italok, zöldségitalok.

35 Piackutatás, piaci tanulmányok és piaci elemzések; üzletve-
zetési konzultáció; kirakatrendezés; kereskedelmi ügyletek köz-
vetítése és megkötése mások részére, hirdetés; kereskedelmi és
reklámcélú vásárok és kiállítások rendezése.

37 Sütõ- és cukrászipari gépek és berendezések javítása és kar-
bantartása.

(210) M 06 01377 (220) 2006.04.20.
(731) Kemfast Aerospace Limited, Dublin 2 (IE)
(740) dr. Sárdy Ildikó, Sárdy és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) KEMFAST
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 01378 (220) 2006.04.20.
(731) Citigroup Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), New York,

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

Budapest

(541) CITI
(511) 36 Ügyfélhitelkártya hûség- és jutalomszolgáltatások, hitelkár-

tya-szolgáltatások, banki szolgáltatások, hitelszolgáltatások, be-
fektetési szolgáltatások.

(210) M 06 01379 (220) 2006.04.20.
(731) NEW YORK DENTAL Fogtechnikai és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

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

(210) M 06 01380 (220) 2006.04.20.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Vendéglátással és szállodavezetéssel kapcsolatos tanács-
adás; franchisinggal kapcsolatos üzleti tanácsadás; szállodákkal,
motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szol-
gáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcso-
latos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállo-
dákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ideiglenes szál-
láshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatások-
kal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos érté-
kesítési és marketingtevékenység, beleértve eme szolgáltatások
interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon keresztül
történõ hirdetését és reklámozását.

(210) M 06 01383 (220) 2006.04.21.
(731) RUBÓK Kft., Törökbálint (HU)

(541) CBA VECSÉS CENTER
(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.

(210) M 06 01384 (220) 2006.04.21.
(731) PROFESSZIONÁL INFORMATIKAI Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Lajer Zsolt, Lajer Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció, irodai munkák.

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

(210) M 06 00932 (220) 2006.03.21.
(731) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László, Budapest

(541) PAPÍRON MINDEN MÁS
(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.

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

(210) M 06 00933 (220) 2006.03.21.
(731) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László, Budapest

(541) MAGYAR POSTA-AZ ELSÕBBSÉGI SZOL-
GÁLTATÓ

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

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

(210) M 06 00934 (220) 2006.03.21.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
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(210) M 06 00937 (220) 2006.03.21.
(731) Magyar Jármûtechnikai Rt., Debrecen (HU)

(546)

(511) 12 Szárazföldi jármûvek, különösen gépkocsi, autóbuszok, te-
hergépkocsik, karosszériák, ezek alkatrészei és ugyanezen áru-
osztályba tartozó tartozékai.

(210) M 06 01219 (220) 2006.04.07.
(731) Spiritusz Gyermek- és Ifjúsági Színházi Egyesület,

Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 06 01032 (220) 2006.03.27.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(541) CREDITOPTIC „Szemüveghitel center” „Vision
center” Szemüvegek és kontaktlencsék részletre

(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 áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; Szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és beren-
dezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; hitelügyletek.

(210) M 06 01035 (220) 2006.03.27.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(541) OPTICREDIT Áruhitel vizsgálatra és szemüvegre
(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; Szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai

készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és beren-
dezésekhez.

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

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

(210) M 06 01036 (220) 2006.03.27.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(541) OPTIKREDIT Bankhitelek optikai termékekre
(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; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és -felszerelések, va-
lamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló beren-
dezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldol-
gozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számí-
tógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és be-
rendezésekhez.

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

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

(210) M 06 01037 (220) 2006.03.27.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU); Poller György, Pécsvárad (HU)

(541) KOMPLETT OPTIKA „COMPLETT OPTIC”
Szemüvegek kompletten

(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; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgo-
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zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és beren-
dezésekhez.

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(210) M 06 01039 (220) 2006.03.27.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU); Poller György, Pécsvárad (HU)

(541) GLOBÁL OPTIKA „GLOBAL OPTIC” Szem-
üveg minden szakmához

(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; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és beren-
dezésekhez.

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(210) M 06 01040 (220) 2006.03.27.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU); Poller György, Pécsvárad (HU)

(541) „+PLUSZ OPTIKA” „+PLUS OPTIKER”
„+PLUS OPTIC” Bónusz-Szerviz-Grancia

(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; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgo-

zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és beren-
dezésekhez.

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(210) M 06 01041 (220) 2006.03.27.
(731) Rainer, Ludäscher, Obrigheim (DE)
(740) dr. Kovács Kond, Klausmann & Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 01042 (220) 2006.03.27.
(731) ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, Nicosia (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek.

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.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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-
fejlesztés; jogi szolgáltatások.
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(210) M 06 00817 (220) 2006.03.09.

(731) radiocafé Tömegkommunikációs és Kulturális Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(740) dr. Szulik Brigitta, Szulik Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek, tanítási és oktatási eszközök
(anyagok, készülékek kivételével).

35 Reklámozás és ügyletek.

38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).

41 Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 06 00819 (220) 2006.03.09.

(731) Fritz György, Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés, programszerkesztés, számítástechnikai szolgáltatások.

(210) M 06 00945 (220) 2006.03.21.

(731) SZABAD LAP Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír- és papírcikkek, karton- és kartoncikkek; nyomtatvá-
nyok, újságok és folyóiratok, könyvek; könyvkötészeti cikkek;
fényképek; papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok; anya-
gok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (búto-
rok kivételével); tanítási és oktatási eszközök (anyagok, készülé-
kek kivételével); nyomdabetûk, klisék.

(210) M 06 01052 (220) 2006.03.28.

(731) dr. Fane Hofer Mária, Gyõr (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, állatbõrök és irhák, ezen anyagokból
készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 06 01053 (220) 2006.03.28.

(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 06 01054 (220) 2006.03.28.

(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) AGRIVIT
(511) 1 Trágyák, mûtrágya.

(210) M 06 01056 (220) 2006.03.28.

(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) ALKALIN
(511) 1 Trágyák, mûtrágya.

(210) M 06 01057 (220) 2006.03.28.

(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) FLORAMIX
(511) 1 Trágyák, mûtrágya.

(210) M 06 01058 (220) 2006.03.28.

(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) MICROVIT
(511) 1 Trágyák, mûtrágya.

(210) M 06 01060 (220) 2006.03.28.

(731) Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) YUKON
(511) 31 Állateledel.

(210) M 06 01061 (220) 2006.03.28.

(731) ASSO 13 Lábbeligyártó és Kereskedelmi Egyéni Cég Társaság,
Gencsapáti (HU)

(740) dr. Berényi Tamás ügyvéd, Szombathely

(541) ASSO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk; cipõfelsõrészek; cipõk; cipõsarkak;

cipõtalpbetétek; cipõvasalások; csúszásgátlók lábbelikhez; dupla
sarkok lábbelikhez; facipõk; futballcipõk; fürdõpapucsok; fürdõ-
szandálok, fürdõcipõk; fûzõs bakancsok; kaplik, cipõorrok; láb-
beli felsõrészek; lábbelik; lábszárvédõk, kamásnik; papucsok; rá-
mák lábbelikhez; sárcipõk; síbakancsok, sícipõk; spárgatalpú vá-
szonlábbelik; sportcipõk; sportlábbelik; strandlábbelik; szandá-
lok; talpak lábbelikhez; tornacipõk.

(210) M 06 01062 (220) 2006.03.28.

(731) dr. Szõnyi Viktor, Budapest (HU)

(541) prímaingatlan – megtaláljuk álmai ingatlanát
(511) 42 Ingatlan értékelése, ingatlanközvetítés.
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(210) M 06 01065 (220) 2006.03.28.
(731) CITY-FAKTOR Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CITY-FAKTOR
(511) 36 Hitelnyújtás, követelés vásárlás és kezelés.

(210) M 06 01066 (220) 2006.03.28.
(731) MEDINA TOURS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Utazásszervezés; szállítás.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 06 01184 (220) 2006.04.05.
(731) Pure Source, Inc., Miami, Florida (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) STRIXADERM
(511) 3 Bõrkrémek és emulziók, bõrápoló készítmények.

(210) M 06 01186 (220) 2006.04.05.
(731) Porter & Lasardi Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 06 01189 (220) 2006.04.05.
(731) Quattroplast Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DOCACETAL
(511) 17 Mûszaki mûanyag féltermékek, különösen öntéssel, extru-

dálással, préseléssel, fröccsöntéssel, hõformázással gyártott ru-
dak, lemezek, csövek, profilok; szállal és egyéb adalékkal erõsí-
tett, illetve erõsítetlen hõre keményedõ és hõre lágyuló mûanyag
termékek.

(210) M 06 01190 (220) 2006.04.05.
(731) Quattroplast Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DOCAMID
(511) 17 Mûszaki mûanyag féltermékek, különösen öntéssel, extru-

dálással, préseléssel, fröccsöntéssel, hõformázással gyártott ru-
dak, lemezek, csövek, profilok; szállal és egyéb adalékkal erõsí-

tett, illetve erõsítetlen hõre keményedõ és hõre lágyuló mûanyag
termékek.

(210) M 06 01386 (220) 2006.04.21.
(731) MAI QI Kft., Budapest (HU)
(740) Xiao Xia, Budapest

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

(210) M 06 01387 (220) 2006.04.21.
(731) Bramac Betoncserépgyártó és Építõanyagipari Kft.,

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

Budapest

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

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

(210) M 06 01692 (220) 2006.05.15.
(731) EUROGLOBE Kft., Kazincbarcika (HU)

(541) NOMÁD
(511) 22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,

vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba).

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

(210) M 06 01695 (220) 2006.05.15.
(731) Széman György, Budakeszi (HU);

Molnár Miklós, Budapest (HU);
Formanek László, Budapest (HU);
Kiss Károlyné, Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 06 00751 (220) 2006.03.06.
(731) JUHÁSZVIN Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Egerszalók (HU)
(740) dr. Sinkó Zsolt, Sinkó és Bódis Ügyvédi Iroda, Eger

(541) PAPTAG
(511) 33 Borok; alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.
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(210) M 06 00752 (220) 2006.03.06.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más anyagok mosodai felhaszná-
lásra; szövetek tisztítására, ápolására, kezelésére és szépítésére
szolgáló anyagok, szövetkondicionálók, öblítõszerek, színmeg-
újító szerek; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; edé-
nyek és evõeszközök tisztítására, ápolására és karbantartására
szolgáló készítmények; illatosított fa és illatosított termékek ru-
hákhoz és fehérnemûkhöz, potpourrik és illatosított termékek szö-
vetek és ruhásszekrények, faliszekrények és fiókos szekrények
levegõjének frissítéséhez és dezodorálásához.

(210) M 06 00753 (220) 2006.03.06.
(731) dr. Hummel Zoltán, Pécs (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Egészségügyi termékek, különösen tápszerek és táplálékki-
egészítõ készítmények.

(210) M 06 01227 (220) 2006.04.10.
(731) INVENTOR Média Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szentes Béla, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01233 (220) 2006.04.10.
(731) RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien (AT)

(541) NICOCORN-R
(511) 5 Növényvédõ szerek, gyomirtó szer.

(210) M 06 01234 (220) 2006.04.10.
(731) RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien (AT)

(541) CORNTIRAN-R
(511) 5 Növényvédõ szerek, gyomirtó szer.

(210) M 06 01236 (220) 2006.04.10.
(731) RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien (AT)

(541) GROWSTART-R
(511) 5 Növényvédõ szerek, gyomirtó szer.

(210) M 06 01237 (220) 2006.04.10.
(731) RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien (AT)

(541) DICATUS-R
(511) 5 Növényvédõ szerek, gombaölõ szer.

(210) M 06 01397 (220) 2006.04.24.
(731) Brau Union Hungária Sörgyárak Rt., Sopron (HU)
(740) dr. Túri László jogtanácsos, Brau Union Hungária Sörgyárak Rt.,

Sopron

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

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

(210) M 06 01540 (220) 2006.05.04.
(731) TorTer e-Design Kft., Budapest (HU)

(541) officexpo: az irodakultúra és a kreativítás szakki-
állítása

(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, irodatechnikai szakkiállítás, irodabútor-szak-
kiállítás, digitális irodatechnikai szakkiállítás, kreatív hobbi szak-
kiállítás.

(210) M 06 01547 (220) 2006.05.04.
(731) GASU International Kft., Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározás; utazásszervezés.

(210) M 06 01549 (220) 2006.05.04.
(731) GRATISLOTTO Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó István Tamás, Dr. Szabó István Tamás Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 41 Szerencsejátékok.

(210) M 06 01243 (220) 2006.04.11.
(731) Kancellár.hu Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kilián Tibor, Kilián és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépprogramok; számítógépek; számítógépprogra-
mok (rögzített).

41 Oktatás.

42 Jogi szolgáltatások; minõség-ellenõrzés; mûszaki szakértõi
tevékenység; mûszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemé-
nyek adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); számítógépprog-
ramok installációja; számítógépes rendszerek tervezése; számító-
gépes rendszerelemzés; számítógépprogramok kidolgozása.

(210) M 06 01265 (220) 2006.04.11.
(731) ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, Nicosia (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek.

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.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

(210) M 06 01404 (220) 2006.04.24.
(731) KEGYI Szórakoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Békéscsaba (HU)
(740) dr. Szelezsán Róbert ügyvéd, Békéscsaba

(546)

(511) 41 Kaszinók és játékkaszinók, játéktermek üzemeltetése.

43 Bárszolgáltatások; vendéglátással, étel-ital kiszolgálással
egybekötött különbözõ szerencsejátékokkal felszerelt játékter-
mek, játékautomaták üzemeltetése.

(210) M 06 01405 (220) 2006.04.24.
(731) Németh Zsolt, Gyõr (HU)

(546)

(511) 37 Villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos
vezeték, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és
-berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórend-
szer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító;
mindezek javítása és karbantartása; építkezés; javítás; szerelési
szolgáltatások; építkezéssel vagy meglevõ építményekkel kap-
csolatos szolgáltatás, valamint az építési területen levõ szakipari
vállalkozások, víz-, csatorna-, fûtésszerelés, az építési szolgálta-
tások kisegítõ szolgáltatásai; egyéb épületgépészeti szerelés vilá-
gítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb épít-
mények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre, épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisz-
títás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodá-
kat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szak-
mai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépüle-
teket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszí-
vó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkü-
lönülten végzett elsõ takarítása.

(210) M 06 01350 (220) 2006.04.18.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

M24

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/1

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 06 01356 (220) 2006.04.19.
(731) COVENT Tõkebefektetõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CELLADAM ITAL
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes ita-

lok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.

(210) M 06 01358 (220) 2006.04.19.
(731) EVISTA Informatikai Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szeged (HU)
(740) dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

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

(210) M 06 01359 (220) 2006.04.19.
(731) Takács Imre, Érd (HU)
(740) dr. Molnár Gergõ Zsolt, Dr. B. Szabó Gábor és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) GOURMANDIA
(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.

(210) M 06 01716 (220) 2006.05.17.
(731) Várkonyi Gyula, Jászladány (HU);

Szombath István, Mosonmagyaróvár (HU);
Késmárki István, Ászár (HU)

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák; különösen: kések, va-
dászkések, macheték.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok; különösen bõröndök, ké-
zitáskák, pénztárcák, hátizsákok, irattartók, kulcstartók, levéltár-
cák, oldaltáskák, vadásztáskák, vállszíjak, bõrtokok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; különösen alsónemûk,
bõrruházat, cipõk, magasszárú cipõk, felsõruházat, nadrágok,

térdnadrágok, rövidnadrágok, mellények, dzsekik, parkák, kabá-
tok, pelerinek, ingek, pólók, pulóverek, sapkák, kalapok, zoknik,
övek, nyakkendõk, sálak, kesztyûk, fürdõköpeny.

(210) M 06 01717 (220) 2006.05.17.
(731) MAPO-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) INHEMIWA
(511) 19 Szigetelõ panel épületekhez.

(210) M 06 01718 (220) 2006.05.17.
(731) Cape Clear Aviation Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 01888 (220) 2006.05.29.
(731) MLESNA (Ceylon) Limited, Colombo 7 (LK)
(740) dr. Elter Tamás 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.

(210) M 06 01193 (220) 2006.04.06.
(731) Inter-Mentor Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GAMMA IRODAHÁZ
(511) 36 Bérházak kezelése, ingatlankezelés, irodák/ingatlanok/ bér-

lete.

(210) M 06 01204 (220) 2006.04.06.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
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(210) M 06 01205 (220) 2006.04.06.
(731) Déli Park Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Utazások szervezése.

(210) M 06 00900 (220) 2006.03.17.
(731) Candy Globe Magyarország Import-Export Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, Szabó és Szabó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(210) M 06 00906 (220) 2006.03.17.
(731) OSSTEM Co., Ltd., Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 10 Mûfogak, mûfogsorok, sebészeti implantátumok, fogászati
implantátumok, protetikus készülékek fogászati célokra, fogásza-
ti kotrók, tömõkészülékek fogászati célokra, szuvasodást jelzõ
készülékek, fogorvosi tükrök, fogászati fúrók, gyökércsator-
na-tisztító mûszerek fogászati célokra, kezelõágyak fogászati cé-
lokra, tisztítóeszközök fogászati célokra, fogkõkaparók, fogsza-
bályozó gépek és készülékek fogászati célokra, fogszabályozó
felszerelések, tisztítópálcák, röntgenfelszerelések orvosi célra,
készülékek fogászati célra, tisztítópálcák az ínyhez, röntgensuga-
rak elõállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyásza-
ti célokra.

(210) M 06 01208 (220) 2006.04.06.
(731) MERCK & CO., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),

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

Budapest

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

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

(210) M 06 01209 (220) 2006.04.06.
(731) ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, Nicosia (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek.

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.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

(210) M 06 01210 (220) 2006.04.06.
(731) DAYHOLYDAY CONSULTING Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.
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(210) M 06 01211 (220) 2006.04.06.
(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, csokoládétermékek.

(210) M 06 01212 (220) 2006.04.06.
(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, csokoládétermékek.

(210) M 06 01414 (220) 2006.04.25.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

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

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 06 01424 (220) 2006.04.25.
(731) dr. Bodnár Imre, Pécs (HU)

(546)

(511) 41 Sportrendezvény.

(210) M 06 01426 (220) 2006.04.25.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 06 01428 (220) 2006.04.25.
(731) KENESEI és TÁRSA Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Édesség (gyorsfagyasztott gesztenyepüré).

(210) M 06 01429 (220) 2006.04.25.
(731) Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Édesség (gyorsfagyasztott gesztenyepüré).

(210) M 06 01430 (220) 2006.04.25.
(731) Walter Group Vetrimpex Full Service Kft., Budapest (HU)

(541) SHENON
(511) 3 Illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

(210) M 06 01432 (220) 2006.04.25.
(731) dr. Duschanek Valéria, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Diétás termékek gyermekek és betegek részére; gyógyászati
célra használt diétás anyagok; mikroorganizmus-kultúrák, italok
gyógyászati célra, dr. Duschanek-féle tartósítási eljárással tartó-
sítva.

30 Tea, kávé, kakaó, cukor, rizs, tápióka, gabonakészítmények,
méz, melaszszirup, élesztõ, mustár, mártások a dr. Duschanek-fé-
le tartósítási eljárással tartósítva.

31 Gyümölcsök és zöldségek friss állapotban, élõ növények és
virágok; állati tápanyagok.
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(210) M 06 01433 (220) 2006.04.25.
(731) dr. Duschanek Valéria, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Dr. Duschanek-féle biológiai tartósítással készült élelmi-
szerek; élõ enzimek megtartásával élelmiszer-tartósítási eljárás,
minden termék a 29. áruosztály szerint.

(210) M 06 01436 (220) 2006.04.25.
(731) Haltermelõk Országos Szövetsége és Terméktanácsa,

Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Halhús és halhúskivonatok.

31 Hal (élõ állatok).

(210) M 06 01437 (220) 2006.04.25.
(731) RECZIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kiskõrös (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Kenõanyagok; kenõanyag-adalékok, üzemanyag-adalékok.

(210) M 06 01857 (220) 2006.05.26.
(731) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) CEE’D
(511) 12 Személygépkocsik; teherautók, kamionok; autóbuszok; mi-

nibuszok; furgonok, minifurgonok; omnibuszok; négykerék-
meghajtásos jármûvek.

(210) M 06 01862 (220) 2006.05.26.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 06 01863 (220) 2006.05.26.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 06 01864 (220) 2006.05.26.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 06 01865 (220) 2006.05.26.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 06 01866 (220) 2006.05.26.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 06 01867 (220) 2006.05.26.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 06 01873 (220) 2006.05.26.
(731) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Villamos, mozgóképi, optikai, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõr-
zõ (felügyeleti) berendezések és felszerelések hangok és/vagy ké-
pek rögzítésére, továbbítására, adatok rögzítésére, és/vagy adatok
feldolgozása számítógép alkalmazásával.

38 Távfelügyeleti központhoz kapcsolható, objektumokhoz
rendelt hang- és képfeldolgozás, elektronikai és optikai távvezé-
relt térfigyelõ rendszerekkel.

42 Objektumok élõerõs vagyonvédelmének telekommunikáci-
ós távvezérelhetõ távfelügyeleti rendszerekkel történõ támogatá-
sa.

(210) M 06 00986 (220) 2006.03.23.
(731) SKIN-TEAM Bõrdíszmû Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bozsek Ilona ügyvéd, Budapest

(541) SissyParadise
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 06 00989 (220) 2006.03.23.
(731) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)

(541) THE PERSIAN GOLDEN LIONESS AWARDS
(511) 41 Szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szórakoztatás, oktatás.

(210) M 06 00992 (220) 2006.03.23.
(731) Aquilla Co. Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 12 Kerékpárok és kerékpáralkatrészek.

(210) M 06 00755 (220) 2006.03.07.
(731) Máriapócs Város Önkormányzata, Máriapócs (HU)
(740) dr. Soós Tibor ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 16 Levélpapír; matricák, lehúzók; metszetek; naptár; papír-
áruk; plakátok, falragaszok papírból; üdvözlõlapok, kártyák.

35 Reklámozás.

(210) M 06 00757 (220) 2006.03.07.
(731) NAVAYO TECHNOLOGIES Kutatás-fejlesztési Zártkörû Rt.,

Jászberény (HU)
(740) dr. Bihary Ákos, Naszádos és Bihary 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.

38 Távközlés.

(210) M 06 00774 (220) 2003.10.30.
(731) The Wellcome Foundation Limited, Middlesex, Greenford (GB)
(740) S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ACTIVIR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen vírusellenes

készítmények helyi felhasználásra, különösen gyógyszerész fel-
ügyelete mellett történõ árusítással.

(210) M 06 00845 (220) 2006.03.13.
(731) Herczeg Ferenc, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 00846 (220) 2006.03.13.
(731) MP Vermittlungs Ges.m.b.H, Wien (AT)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(556)

(511) 35 Reklám; cégvezetés; vállalkozáskezelés; irodai munkák;
vállalkozások szervezésénél és vezetésénél nyújtott tanácsadás;
személyközvetítés, munkavállaló-átadás meghatározott idõre;
részmunkaidõs munkaerõ kölcsönzése, részmunkaidõs munkaerõ
közvetítése, munkaerõ-toborzás (személyzetkeresés); állásköz-
vetítés; személyzetközvetítés call-center keretein belül; telefonos
válaszolószolgáltatás a jelen nem lévõ résztvevõ helyett call-cen-
ter keretein belül, irodai munkák call-center keretein belül.

36 Ingatlanügyek; pénzügyi tanácsadás.

37 Építési ügyek; javítási ügyek; építési projektek vezetése;
építési, felújítási munkák, építési tárgyú információk, építési
munkák felügyelete, irányítása, kiállítási standok, üzletek építése;
építési projektek megvalósítása.

38 Telefonos szolgálat call-center keretein belül; távközlés;
üzenetközvetítés; internethez való hozzáférés közvetítése (inter-
netszolgáltatói szolgáltatások); távkonferencia-szolgáltatás; tu-
dakozók, -információs szolgáltatás telefonon és/vagy számítógép
segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.

41 Nevelés; oktatás, különösen személyi tanácsadás terén, ok-
tatás elektronikus adatfeldolgozás (EDV) terén, személyzeti okta-
tás, különösen irodai, ipari, közlekedési és mûszaki személyzet
számára, tanfolyamok üzleti ügyek területén, szórakoztatás; élõ
(Live) rendezvények végrehajtása, különösen a „„munkaerõ„„ ju-
talmazása céljából; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
oktatási tárgyú információk készítése, kiadása.

42 Jogi tanácsadás; tanácsadás és programok készítése az adat-
feldolgozás számára a szakmai vonatkozású tesztek és a személy-
zeti vezetés vonatkozásában, személyiségi tesztek és foglalkozási
tanácsadás; személyügyi menedzsment-tanácsadás; weboldalak
tervezése; mûszaki szerkesztési tervezés.

(210) M 06 00848 (220) 2006.03.13.
(731) Powerserve Dienstleistungen GmbH, Wien (AT)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(541) POWERSERV
(511) 9 Mágneses adathordozók, hanglemezek; számológépek,

adatfeldolgozó készülékek és számítógépek.

16 Papír, papírból készített termékek; kartonpapír és ezekbõl az
anyagokból készített termékek, amennyiben nem tartoznak más
osztályba; nyomtatványok; nyomdai termékek, írószerek; iroda-
szerek; irodai cikkek (kivéve bútorok); oktatási és tanítási anya-
gok (kivéve berendezések); nyomdai lemezek; nyomóklisék.

18 Bõrök és bõrutánzatok, továbbá áruk, amennyiben nem tar-
toznak máshová; dobozok bõrbõl és mûbõrbõl, iskolatáskák, uta-
zóbõröndök és kézibõröndök; esernyõk; napernyõk és sétapálcák.

21 Háztartási és konyhai készülékek és tartályok (amennyiben
nem nemesfémbõl készültek vagy nincs nemesfém bevonatuk);
edények; flakonok; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételé-
vel); üvegáruk, porcelánáruk és készletek és kõáruk (amennyiben
nem tartoznak más osztályba).

32 Ásványvizek és szénsavtartalmú vizek, valamint egyéb al-
koholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

35 Reklám; cégvezetés; vállalkozáskezelés; irodai munkák;
vállalkozások szervezésénél és vezetésénél nyújtott tanácsadás;
személyközvetítés, munkavállaló-átadás meghatározott idõre;
részmunkaidõs munkaerõ kölcsönzése, részmunkaidõs munkaerõ
közvetítése, munkaerõ-toborzás (személyzet-keresés); állásköz-
vetítés; személyzet-közvetítés call-center keretein belül; telefo-
nos válaszolószolgáltatás a jelen nem lévõ résztvevõ helyett
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call-center keretein belül, irodai munkák call-center keretein be-
lül.
36 Ingatlanügyek; pénzügyi tanácsadás.
37 Építési ügyek; javítási ügyek; építési projektek vezetése;
építési, felújítási munkák, építési tárgyú információk, építési
munkák felügyelete, irányítása, kiállítási standok, üzletek építése;
építési projektek megvalósítása.
38 Telefonos szolgálat call-center keretein belül; távközlés;
üzenetközvetítés; internethez való hozzáférés közvetítése (inter-
netszolgáltatói szolgáltatások); távkonferencia-szolgáltatás; tu-
dakozók, -információs szolgáltatás telefonon és/vagy számítógép
segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.
41 Nevelés; oktatás, különösen személyi tanácsadás terén, ok-
tatás elektronikus adatfeldolgozás (EDV) terén, személyzeti okta-
tás, különösen irodai, ipari, közlekedési és mûszaki személyzet
számára, tanfolyamok üzleti ügyek területén, szórakoztatás; élõ
(Live) rendezvények végrehajtása, különösen a „„munkaerõ„„ ju-
talmazása céljából; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
oktatási tárgyú információk készítése, kiadása.
42 Jogi tanácsadás; tanácsadás és programok készítése az adat-
feldolgozás számára a szakmai vonatkozású tesztek és a személy-
zeti vezetés vonatkozásában, személyiségi tesztek és foglalkozási
tanácsadás; személyügyi menedzsment-tanácsadás; weboldalak
tervezése; mûszaki szerkesztési tervezés.

(210) M 06 00849 (220) 2006.03.13.
(731) Powerserve Dienstleistungen GmbH, Wien (AT)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(546)

(511) 9 Mágneses adathordozók, hanglemezek; számológépek,
adatfeldolgozó készülékek és számítógépek.
16 Papír, papírból készített termékek; kartonpapír és ezekbõl az
anyagokból készített termékek, amennyiben nem tartoznak más
osztályba; nyomtatványok; nyomdai termékek, írószerek; iroda-
szerek; irodai cikkek (kivéve bútorok); oktatási és tanítási anya-
gok (kivéve berendezések); nyomdai lemezek; nyomóklisék.
18 Bõrök és bõrutánzatok, továbbá áruk, amennyiben nem tar-
toznak máshová; dobozok bõrbõl és mûbõrbõl, iskolatáskák, uta-
zóbõröndök és kézibõröndök; esernyõk; napernyõk és sétapálcák.
21 Háztartási és konyhai készülékek és tartályok (amennyiben
nem nemesfémbõl készültek vagy nincs nemesfém bevonatuk);
edények; flakonok; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételé-
vel); üvegáruk, porcelánáruk és készletek, és kõáruk (amennyiben
nem tartoznak más osztályba).
32 Ásványvizek és szénsavtartalmú vizek, valamint egyéb al-
koholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
35 Reklám; cégvezetés; vállalkozáskezelés; irodai munkák;
vállalkozások szervezésénél és vezetésénél nyújtott tanácsadás;
személyközvetítés, munkavállaló-átadás meghatározott idõre;
részmunkaidõs munkaerõ kölcsönzése, részmunkaidõs munkaerõ
közvetítése, munkaerõ-toborzás (személyzetkeresés); állásköz-
vetítés; személyzetközvetítés call-center keretein belül; telefonos
válaszolószolgáltatás a jelen nem lévõ résztvevõ helyett call-cen-
ter keretein belül, irodai munkák call-center keretein belül.
36 Ingatlanügyek; pénzügyi tanácsadás.
37 Építési ügyek; javítási ügyek; építési projektek vezetése;
építési, felújítási munkák, építési tárgyú információk, építési
munkák felügyelete, irányítása, kiállítási standok, üzletek építése;
építési projektek megvalósítása.
38 Telefonos szolgálat call-center keretein belül; távközlés;
üzenetközvetítés; internethez való hozzáférés közvetítése (inter-
netszolgáltatói szolgáltatások); távkonferencia-szolgáltatás; tu-
dakozók, -információs szolgáltatás telefonon és/vagy számítógép
segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.
41 Nevelés; oktatás, különösen személyi tanácsadás terén, ok-
tatás elektronikus adatfeldolgozás (EDV) terén, személyzeti okta-

tás, különösen irodai, ipari, közlekedési és mûszaki személyzet
számára, tanfolyamok üzleti ügyek területén, szórakoztatás; élõ
(Live) rendezvények végrehajtása, különösen a „„munkaerõ„„ ju-
talmazása céljából; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
oktatási tárgyú információk készítése, kiadása.
42 Jogi tanácsadás; tanácsadás és programok készítése az adat-
feldolgozás számára a szakmai vonatkozású tesztek és a személy-
zeti vezetés vonatkozásában, személyiségi tesztek és foglalkozási
tanácsadás; személyügyi menedzsment-tanácsadás; weboldalak
tervezése; mûszaki szerkesztési tervezés.

(210) M 06 00853 (220) 2006.03.13.
(731) Erdõs József, Kisvárda (HU)

(591)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
35 Reklámozás.

(210) M 06 00856 (220) 2006.03.13.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) BÉRES HÁZIPATIKA
(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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 00857 (220) 2006.03.13.
(731) Promenade 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 00994 (220) 2006.03.23.
(731) GOMA Rt., Budakeszi (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)
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(511) 16 Iskola- és irodaszerek, tolltartók.
18 Iskolatáska, hátizsák.
25 Trikók, dzsekik, sapkák.
28 Tornazsák.

(210) M 06 00995 (220) 2006.03.23.
(731) Havasy Viktor, Budapest (HU);

dr. Dévay László Sándor, Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) B.RICCH
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 00997 (220) 2006.03.23.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FLUVASTAD
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.

(210) M 06 01583 (220) 2006.05.08.
(731) Quang Minh-Trade 95 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 06 01585 (220) 2006.05.08.
(731) Maróti Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Erõs Petra, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallá-
sok elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások szá-
mára), bérszámfejtés, eladási propaganda (mások számára), el-
osztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymásoló
gépek kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgáltatá-
sok, gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirdeté-
sek levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési
oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számí-
tógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek

és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, keres-
kedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés,
konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállal-
kozások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírá-
sa, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletek-
kel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modell-
szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-tobor-
zás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci ta-
nulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag napra-
kész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanya-
gok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) ter-
jesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklám-
ügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyúj-
tás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyúj-
tás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hir-
detés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás
gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyil-
vántartások kezelése számlakivonatok összeállítása, személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, te-
hervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenet-
közvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televíziós
reklámozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése
(mások számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták
terjesztése, árverés, önköltség-elemzés, üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek
részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszerve-
zési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanács-
adó szolgálatok.
40 Anyagmegmunkálás; ablaküveg színezése felületbevonás-
sal, anyagok összeállítása mások megrendelése szerint, aranyfüst-
bevonás, aranyozás, bõr(áru)festés, bõrmegmunkálás, cipõfestés,
cserzés, csiszolás, energiatermelés, ezüstözés (ezüstréteggel való
bevonás), fakitermelés, fafeldolgozás, famegmunkálás, festés (
szolgáltatások), fémbevonat készítése elektromos úton, fémbevo-
nás, fémek hõkezelése, fémmegmunkálás, fémöntés, fénykép-
nyomás, fénynyomat, fotogravûr, fényszedési szolgáltatások, fil-
mek elõhívása fényképezésnél, finomítás, raffinálás, fogtechni-
kusi szolgáltatások, forrasztás, fûrészelés (fûrészmalom), galva-
nizálás, generátorok kölcsönzése, gyalulás, gyapjúfeldolgozás,
gyümölcspréselés, hímzés, hulladék és szemét újra feldolgozá-
sa/hasznosítása, hulladék- és szemétégetés, hulladék- és szemét-
megsemmisítés, hulladékkezelés (átalakítás), hulladékok és újra-
hasznosítható anyagok osztályozása, információ anyagkezelés-
rõl, kadmiumozás, kalanderezés, mángorlás (textilanyagoknál),
kelme szabása, kelmefestés, kelmék beszegése, kerámiakészítés,
kovácsolás, könyvkötészet, kõolaj-feldolgozás, köszörülés, kötõ-
gépek kölcsönzése, krómozás, kulcsmásolás, laminálás, nyújtás,
lánc(fonal)felvetés, levegõ szagtalanítása, légfrissítés, légtisztí-
tás, lézeres bekarcolás, lisztõrlés, litografálás, kõnyomás, malom-
ipar, mágnesezés, metszet (készítés), vésés, mintanyomás, mozi-
filmek elõállítása, mûtárgyak bekeretezése, nikkelezés, nyereg-
készítés, szíjgyártó munkák, nyersbõr-kikészítés, nyomdai szol-
gáltatások, ofszetnyomás, ónozás, ónbevonás, optikai üveg csi-
szolása, papír kikészítése, appretúrája, papírkezelés, polírozás
(csiszolás), rézmûvesség, ruhaanyagok gyûrésállóvá tétele, ruha-
anyagok tûzállóvá tétele, ruhavarrás, ruhák átalakítása, ruhák elõ-
zsugorítása, beavatása, selyemszitanyomás, steppelés, tûzés, sza-
bás, szabászati szolgáltatások, színszétválaszás, színtelenítés,
festék lemaratása, szõrme fényesítése, szõrme moly elleni kezelé-
se, szõrme présfényezése, szõrmebundák egyedi fazonigazítása,
szõrmefestés, szûcsmunkák, textilanyagok fehérítése, textilanya-
gok kezelése, textilanyagok kikészítése, appretúrája, textilanya-
gok molymentesítése, textilfestés, textília impregnálása, vízhat-
lanná tétele, veszélyes anyagok ártalmatlanítása, vízkezelés, vul-
kanizálás (anyagkezelés), állatkitömés, taxidermia, állatok levá-
gása (vágóhídon), élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek
füstölése, üvegfúvás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése
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és lebonyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bá-
lok szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók
(szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektro-
nikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõ-
adómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, film-
gyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és
tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás),
fordítói szolgáltatások, fotóriportok készítése, golfpályák üze-
meltetése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek köl-
csönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûso-
rokra, idõmérés sporteseményeken, játékkaszinó (szolgáltatásai),
játéktermi szolgáltatások nyújtása, jelbeszéd értelmezése, karao-
ke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás), kollégiumok, internátusok, konferenciák szervezé-
se és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
könnyûbúvár-felszerelések kölcsönzése, könyvkiadás, könyvtári
kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
leírószolgálat, levelezõ tanfolyamok, mikrofilmezés, modellügy-
nökségek mûvészek számára, mozgókönyvtári szolgáltatások,
mozifilmek kölcsönzése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, ki-
állítások), oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáz-
tatás, online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk],
online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból], óvodák
(nevelés), pályaválasztási tanácsadás, rádió- és televíziókészülé-
kek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós
szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mû-
sorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sorsjátékok lebo-
nyolítása, sportedzõtábori szolgáltatások sportfelszerelések köl-
csönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények üzemelte-
tése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése,
szerencsejátékok, szépségversenyek szervezése, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás,
színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási
tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú), televízi-
ós szórakoztatás, teniszpályák kölcsönzése, testnevelés, tornata-
nítás, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szóra-
koztatás), vidámparkok, videofelvevõ készülékek kölcsönzése,
videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok köl-
csönzése, videoszalagok vágása, video (szalagra) filmezés, vilá-
gítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részé-
re, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék,
varieték, állatidomítás, állatkertek üzemeltetése, éjszakai klubok,
élõ elõadások bemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülõtábo-
rok szolgáltatásai (szórakoztatás).

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások, adatok vagy dokumentumok átalakí-
tása fizikai médiumból elektronikus médiumba, anyagpróba, bak-
teriológiai kutatás, belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolás-
tervezési szolgáltatások, divattervezés, felhõk szétoszlatása, fizi-
kai kutatások, földmérés, geológiai felderítés, geológiai kutatás,
geológiai szakvélemények készítése, gépjármûvek mûszaki vizs-
gálata, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, hosting szolgál-
tatások weboldalakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari forma-
tervezés, iparjogvédelmi figyelõszolgálat, iparjogvédelmi tanács-
adás, jogi kutatás, jogi szolgáltatások, kozmetikai kutatás, kõolaj-
mezõk kiaknázásának elemzése, környezetvédelmi tanácsadás,
kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás, mérték-
hitelesítés (mérésügy), minõség-ellenõrzés, mûalkotások hitele-
sítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki
tervtanulmányok készítése, olajkutak ellenõrzése, olajkutatás,
stíldíszítés (ipari formatervezés), szakvélemények adása kõolaj-
mezõkrõl, szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcso-
latban), számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakí-
tása, számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok
sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok
helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes

rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás,
számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok kor-
szerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-
programozás, számítógép-szoftver fenntartása, szellemi tulajdon
licencek adása, szerzõi jogok kezelése, tenger alatti kutatás, texti-
lek tesztelése (kipróbálása), választottbírósági/döntõbírósági
szolgáltatások, várostervezés, vegyelemzés, kémiai analízis, ve-
gyészeti kutatás,vegyészeti szolgáltatások, weboldalak alkotása
és fenntartása mások számára, építési tervkészítés, építészet, épí-
tészeti konzultáció.

(210) M 06 01586 (220) 2006.05.08.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 01587 (220) 2006.05.08.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 06 01590 (220) 2006.05.08.
(731) Annco, Inc., Milford, Connecticut (US)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ANNTAYLOR LOFT
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00779 (220) 2002.11.20.
(731) COMERCIAL LOSAN, S.L., Caspe (Zaragoza) (ES)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00862 (220) 2006.03.13.
(731) RF-HOBBY s.r.o, Praha 10 (CZ)
(740) Szabadosová Zaneta, Dunakeszi
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(546)

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

(210) M 06 01023 (220) 2006.03.27.
(731) BERRY Könyv-, Lapkiadó és Terjesztõ 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.

(210) M 06 01024 (220) 2006.03.27.
(731) BERRY Könyv-, Lapkiadó és Terjesztõ 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.

(210) M 06 01025 (220) 2006.03.27.
(731) Chipita International S.A., Metamorfosi, Attica (GR)
(740) dr. Erõs Ákos, Erõs Ügyvédi Iroda/Squire, Sanders & Dempsey

L.L.P., Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított és szárított zöldségek és gyümölcsök (mazsolák,
malaga/szmirnai mazsola), cukrozott gyümölcsök (kandírozott
citrom- és narancshéj), mogyoró, mindenfajta burgonyakészítmé-

nyek (chipsek, snackek, sörkorcsolyák); zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; kenyérre kenhetõ krémek (mogyoró és nugát
alapú); tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Lisztek és gabonakészítmények (kivéve a takarmányozási
célra gyártott liszt- és gabonakészítmények), sütõanyag keveré-
kek kenyérhez, süteményekhez és péksüteményekhez; kenyér,
zsömle, croissant-ok, pizzák (félkész és tartósított), kétszersültek;
kenyér alapú készítmények snackekhez és sörkorcsolyákhoz;
péksütemények és cukrászsütemények, kekszek; csokoládé, cso-
koládébevonat/máz, táblás és töltött csokoládék, csokoládészele-
tek, csokoládé mogyoróval és/vagy gabonakészítményekkel
és/vagy gyümölcsökkel és rizzsel töltve; pralinék, mogyorós cuk-
rászsütemények, marcipán; cukorkák és bonbonok (csokoládés,
gyümölcsös), karamell, gumicukrok, rágógumik.

(210) M 06 01026 (220) 2006.03.27.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Meglepetés. Nõknek szól
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

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

(210) M 06 01043 (220) 2006.03.28.
(731) Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(541) Raab Karcher
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers és természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
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.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok, bitumen; nem fémbõl készült hordozható
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.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 01044 (220) 2006.03.28.
(731) Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(541) Ami az otthont illeti...
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers és természetes gyanták;
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fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

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.

7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 01045 (220) 2006.03.28.
(731) Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers és természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

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.

7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 01046 (220) 2006.03.28.
(731) Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers és természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

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.

7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 01047 (220) 2006.03.28.
(731) Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(541) decotrend
(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.

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

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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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 mûanyagaiból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 01048 (220) 2006.03.28.
(731) Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(541) A tiszta elegancia
(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.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagaikból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 01049 (220) 2006.03.28.
(731) Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(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.

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

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

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

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagaiból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

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

(210) M 06 01050 (220) 2006.03.28.
(731) Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(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.

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

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

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

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagaiból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

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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(210) M 06 01067 (220) 2006.03.28.
(731) BEST REISEN Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Utazásszervezés, szállítás.

(210) M 06 01068 (220) 2006.03.28.
(731) MEDINA TOURS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Utazásszervezés, szállítás.

(210) M 06 01071 (220) 2006.03.28.
(731) The Scott Fetzer Company (Delaware államban bejegyzett

társaság), Westlake, Ohio (US)
(300) 76/651,945 2005.12.15. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SENTRIA
(511) 7 Porszívók és azok tartozékai.

(210) M 06 01361 (220) 2006.04.19.
(731) Bayra System Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 2 Festékek, bevonatok.

19 Vakolatok; habarcsok; csemperagasztók; homlokzati hõszi-
getelõ rendszerek; hõszigetelõ anyagok.

(210) M 06 01365 (220) 2006.04.19.
(731) AGRIA-CENTER Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Optikai cikkek, különösen szemüvegek, szemüvegkeretek
és lencsék kiskereskedelme.

(210) M 06 01366 (220) 2006.04.19.
(731) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ARMIXAM
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények gyógyá-

szati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(210) M 06 01367 (220) 2006.04.19.
(731) Dewey Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

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

(210) M 06 01368 (220) 2006.04.19.
(731) Hungary Szerencse Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, kalapáru.

(210) M 06 01591 (220) 2006.05.08.
(731) Kaiser Food Élelmiszeripari Kft., Abda (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús és húskészítmények.

(210) M 06 01592 (220) 2006.05.08.
(731) InnoTears Kft., Debrecen (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; kötszer-
anyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõt-
lenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények;
gombaölõ szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(210) M 06 01594 (220) 2006.05.09.
(731) Sky Home Invest Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 01595 (220) 2006.05.09.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(541) Boondie
(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).

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

33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok,
long-drinkek (a sörök kivételével).

35 Reklámozás, rádió- és tv-reklámok; kereskedelmi ügyletek;
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 06 01596 (220) 2006.05.09.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)

(546)

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

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

33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok,
long-drinkek (a sörök kivételével).

35 Reklámozás, rádió- és tv-reklámok; kereskedelmi ügyletek;
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 06 01598 (220) 2006.05.09.
(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gombaölõ szerek (fungicidek).

(210) M 06 01599 (220) 2006.05.09.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);

Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)

(541) KÁRPÁTIA
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 06 01600 (220) 2006.05.09.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);

Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)

(541) NOSZTALGIA
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 06 01601 (220) 2006.05.09.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);

Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)

(541) TRAMBULIN
(511) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcs-

kivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, árpa-
kivonatok sör elõállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok),
gyümölcslevek, izotóniás italok, limonádék, mustok, paradi-
csomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsa-
vas italokhoz, sörbetek (italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz,
szódavizek, szõlõmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,
termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas vizek
elõállításához, vizek (italok), zöldséglevek (italok).

(210) M 06 01602 (220) 2006.05.09.
(731) Katona Attila, Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

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

(210) M 06 01630 (220) 2006.05.09.
(731) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TWIN CHAMBER SYSTEM
(511) 7 Mosógépek háztartási célra, porszívók, porszívózsákok, ke-

fék porszívókhoz, elektromos robotgépek háztartási célra és mo-
sogatógépek.
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(210) M 06 01636 (220) 2006.05.09.
(731) Wyeth Holdings Corporation (Maine államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(546)

(511) 5 Diéta- és étrend-kiegészítõk.

(210) M 06 01637 (220) 2006.05.09.
(731) China Kweichow Moutai Distillery Co., Ltd., Guiyang City,

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

Budapest

(546)

(511) 33 Whisky, likõr, bor, röviditalok, vadszõlõbor, cirokbor, bran-
dy, (alkoholos) gyümölcskivonatok, alkoholos italok (sör kivéte-
lével), rizspálinka, szeszes italok.

(210) M 06 01500 (220) 2006.05.02.
(731) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,

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

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok.

(210) M 06 01502 (220) 2006.05.02.
(731) Anda Bálint, Visegrád (HU)

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

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

(210) M 06 01503 (220) 2006.05.02.
(731) RAABE Tanácsadó és Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sz. Szabó Sándor, Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Jogfutár
(511) 16 Hírlevelek.

(210) M 06 01505 (220) 2006.05.02.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 06 01506 (220) 2006.05.02.
(731) Belányi Tiborné, Õrbottyán (HU)
(740) dr. Toldy Miklós, Lukács Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) egy lendület
(511) 40 Anyagmegmunkálás.

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

(210) M 06 01509 (220) 2006.05.02.
(731) PRO-WIDE Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Utánam srácok! - JÁTÉK-MESTER Élménytábo-
rok

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

(210) M 06 01511 (220) 2006.05.02.
(731) Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltetõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy T. Katalin, Nagy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CAFÉ DANUBE
(511) 43 Bár (szolgáltatások), helyfoglalás panziókban, helyfoglalás

szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek,
rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõ-
leges), szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szol-
gáltatások, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése,
vendéglátóipar, átmeneti szállások bérlete, étkezdék, éttermek,
önkiszolgáló éttermek.

(210) M 06 01513 (220) 2006.05.02.
(731) Masterfoods Magyarország Értékesítõ Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Gergõ, Dr. B. Szabó Gábor és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KUTYATÁR
(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.

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

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

(210) M 06 01514 (220) 2006.05.02.
(731) Földényi Gyula Tamás, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 06 01515 (220) 2006.05.02.
(731) GENERAL BISCUITS BELGIE, Herentals (BE)
(300) 1109503 2006.04.10. BX
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MINISTAR
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé, kávé alapú italok, csokoládé

alapú italok, cukor, rizs, puffasztott rizs, tápióka és lisztek (édes
vagy sós) torták és piték, pizzák; natúr vagy ízesített és/vagy töl-
tött tészták, készítmények gabonából, reggelizõpelyhek; fõként
tésztát tartalmazó készételek; fõként süteménytésztából készített
ételek; kenyér, kétszersültek, kekszek (édes vagy pikáns), ostyák,
palacsinták, sütemények, tészták, mindezen termékek natúr
és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített változatban; édes
vagy sós étvágygerjesztõk kenyérbõl, kekszbõl vagy tésztából;
cukrászipari termékek; étkezési jég, fagylaltok fõként joghurtból,
jégkrémek, vízzel készített fagylaltok (étkezési jég), fagyasztott
joghurtok (étkezési jég), fagyasztott ízesített víz; méz.

(210) M 06 01517 (220) 2006.05.02.
(731) Csutorás Ferenc, Eger (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CSUTORÁS
(511) 33 Borok és egyéb alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 06 01772 (220) 2006.05.16.
(731) Accor Services Magyarország Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Üzletszervezési tanácsadás.

(210) M 06 01773 (220) 2004.11.08.
(731) BANDEX Verwaltungs GmbH, Sulz-Röthis (AT)
(740) S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) RUFFLETTE
(511) 20 Nem nemesfémbõl és öntött mûanyagból készült függöny-

akasztó szerelvények, beleértve fém és mûanyag függönysíneket,
akasztókat, függönykarikákat és függönysín-alkatrészeket, füg-
gönytartókat és -végeket.
24 Textil darabáru függönyök, rolók és drapériák készítéséhez,
drapériák (függönyök) és rolók; pamutból készült ráncolószala-
gok.
26 Függönyráncoló szalagok, függönybehúzó szalagok, heve-
derszalag reluxához, keskeny szövetbõl készült szegélyezõszala-

gok, textilbõl vagy mûanyagból, vagy a kettõ kombinációjából
készült díszítõszegélyek, paszományok; rövidáru szegõzsinórok,
-pántok.

(210) M 06 01774 (220) 2006.05.22.
(731) BAROZA Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Rátkai György, Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, kávépótló szerek, péksütemények
és cukrászsütemények.

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(210) M 06 01777 (220) 2006.05.22.
(731) ILKA ÉS TÁRSA Bt., Pécs (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 06 00869 (220) 2006.03.14.
(731) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi

és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szombathely (HU)

(740) dr. Iróczkiné dr. Csóti Olga, Kauker és Csóti Ügyvédi Iroda, Ajka

(541) BARÁT-SZIKLA
(511) 33 Bor.

(210) M 06 00870 (220) 2006.03.14.
(731) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi

és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szombathely (HU)

(740) dr. Iróczkiné dr. Csóti Olga, Kauker és Csóti Ügyvédi Iroda, Ajka

(541) ARANY TÛZ
(511) 33 Bor.

(210) M 06 00871 (220) 2006.03.29.
(731) PANNON-SAFE Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Molnár László, Molnár Egyéni Ügyvédi Iroda, Pécs

(541) PANNON-SAFE
(511) 36 Biztosítási ügynöki tevékenység.

(210) M 06 00882 (220) 2006.03.14.
(731) Szabó Marcipán Múzeum Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Szegedi Ivett ügyvéd, Pécs
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(546)

(511) 30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; mandulás
cukrászsütemények; mandulás cukrászsütemény; marcipán.

(210) M 06 00884 (220) 2006.03.14.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Hanglemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 00887 (220) 2006.03.14.
(731) Sárosdi Erzsébet, Budapest (HU)
(740) dr. Nádas Gábor, Nádas Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Csokorba kötött vagy cserepes élõ növények és virágok.
39 Virágküldemények kézbesítése belföldön és külföldön.
44 Virágkötészet.

(210) M 06 00888 (220) 2006.03.14.
(731) TELE 1 Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 9 Adók; antennák; rádióantenna tornyok; átjátszóállomások;
kapcsolóközpontok és kapcsolótáblák; távközlési alközpontok;

nagyfrekvenciás generátorok (távközlés); csipek, integrált áram-
körök; nyomtatott áramkörök; memóriakártyák; intelligens mik-
rokártyák; személyazonosító kártyák, mágneskártyák; mikropro-
cesszorok; interfészek (informatika); ipari mûveletek távirányítá-
sára szolgáló elektronikus berendezések; mûholdas navigációs
készülékek; elektromos jeladók és jeltovábbítók; távadók, transz-
mitterek (távközlés); belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülék; tele-
fon-üzenetrögzítõk; telefonhallgatók; telefonkagylók; faxberen-
dezések; fejhallgatók; vevõkészülékek (audio-, video-); kézi
adó-vevõk; kommutátorok; hangátviteli készülékek; videotelefo-
nok; telefonkészülékek; hordozható telefonok; rádiótelefon ké-
szülékek; mobil (celluláris) telefonkészülékek; személyhívók;
modemek; elektronikus készülékek távközlésben való használat-
ra; készülékek hang, képek vagy adatok rögzítésére, továbbításá-
ra, feldolgozására vagy reprodukálására; mágneses és optikai
adathordozók és adatközvetítõk; operációs rendszerek számítógé-
pekhez (rögzített); letölthetõ és rögzített számítógépprogramok;
elektronikus telefonkönyvek.

38 Távközlés; távközlési szolgáltatások; telefonszolgáltatá-
sok; telefon-összeköttetések; távközlési beszélgetésterelõ és
összeköttetési szolgáltatások; celluláris távközlési szolgáltatá-
sok; mobil (celluláris) telefon-összeköttetés; személyhívó szol-
gáltatások; rádiófrekvenciás távközlési szolgáltatások; mûholdas
átvitel; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; távkonfe-
rencia-szolgáltatások; információszolgáltatás távközlési ügyek-
ben; faxok továbbítása; üzenetek küldése; üzenetek és képek szá-
mítógép által támogatott továbbítása; hozzáférés biztosítása szá-
mítógépes világhálóhoz; távközlési kapcsolat létesítése számító-
gépes világhálóval; modemek kölcsönzése; távközlési berendezé-
sek és felszerelések kölcsönzése; telefonok kölcsönzése; cellulá-
ris- rádiófrekvenciás készülékek, személyhívó készülékek köl-
csönzése.

(210) M 06 00889 (220) 2006.03.14.
(731) spring Messe & Ausstellungs GmbH, Mannheim (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Ipari és üzletszerzési célokat szolgáló vásárok és kiállítások
szervezése, rendezése, szervezési tanácsadás vásárok és kiállítá-
sok kivitelezéséhez és rendezéséhez, vásárokon való részvétel
szervezése, vállalatok és azok termékeinek és szolgáltatásainak
bemutatása, továbbá eladásösztönzés és kereskedelmi kapcsola-
tok létesítése internet útján is; vásári részvétel során kiállítási pul-
tok és felületek biztosítása beleértve a hozzá tartozó felszerelési
tárgyakat, amelyek az adott szolgáltatási osztályba tartoznak,
közönségkapcsolatok teremtése (public relations), reklámfelüle-
tek, marketingtevékenység, piackutatás és piacelemzés.

41 Kulturális és oktatási célokra szolgáló vásárokon és kiállítá-
sokon való részvétel szervezése és ilyen kiállítások szervezése,
külön bemutatók és versenyek kulturális, oktatási és képzési cé-
lokra, konferenciák, szemináriumok, szakmai napok, kongresszu-
sok szervezése és lebonyolítása.

42 Vásárok és kiállítások szervezésével és elõkészítésével kap-
csolatos mûszaki tanácsadás.

(210) M 06 01166 (220) 2006.04.04.
(731) IWIW Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

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

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 06 01171 (220) 2006.04.04.
(731) LIRA Épületgépészeti Szerelõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 11 Távfûtõ és központi fûtés rendszerek és berendezések, kazá-
nok, csõ(táv)vezetékek, adagolóberendezések fûtõkazánokhoz,
tápvízmelegítõk, fûtõelemek, fûtõtestek, fûtõkazánok csövei és
tûzcsövei, gázégõk, olajégõk, gáz- és olajkazánok, kazánok, gõz-
fejlesztõ berendezések, hõcserélõk, hõlégkészülékek, hõtárolók,
huzatszabályozók, légelzárók (fûtéshez), fûtõberendezések, fûtõ-
készülékek, meleg vizes fûtõberendezések, radiátorok, szabályo-
zószerelvények, szilárd, folyékony vagy gáznemû fûtõanyaggal
üzemelõ készülékek.

37 Távfûtõ és központi fûtés rendszerek és berendezések fûtõ-
berendezések, kazánok, csõ(táv)vezetékek felszerelése, karban-
tartása és javítása, gépek üzembe helyezése, karbantartása és javí-
tása, kazánok tisztítása és javítása.

(210) M 06 01172 (220) 2006.04.04.
(731) LIRA Épületgépészeti Szerelõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) LIRA COMPACT SYSTEM
(511) 11 Távfûtõ és központi fûtés rendszerek és berendezések, kazá-

nok, csõ(táv)vezetékek, adagolóberendezések fûtõkazánokhoz,
tápvízmelegítõk, fûtõelemek, fûtõtestek, fûtõkazánok csövei és
tûzcsövei, gázégõk, olajégõk, gáz- és olajkazánok, kazánok, gõz-
fejlesztõ berendezések, hõcserélõk, hõlégkészülékek, hõtárolók,
huzatszabályozók, légelzárók (fûtéshez), fûtõberendezések, fûtõ-
készülékek, meleg vizes fûtõberendezések, radiátorok, szabályo-
zószerelvények, szilárd, folyékony vagy gáznemû fûtõanyaggal
üzemelõ fûtõkészülékek.

37 Távfûtõ és központi fûtés rendszerek és berendezések fûtõ-
berendezések, kazánok, csõ(táv)vezetékek felszerelése, karban-
tartása és javítása, gépek üzembe helyezése, karbantartása és javí-
tása, kazánok tisztítása és javítása.

(210) M 06 01173 (220) 2006.04.04.
(731) Bio-Fit Natura Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 06 01175 (220) 2006.04.04.
(731) Bio-Fit Natura Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 06 01177 (220) 2006.04.04.
(731) YB-GROUP Kft., Balatonalmádi (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

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; irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); nyomdabetûk; klisék.

(210) M 06 02076 (220) 2006.06.13.
(731) Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, 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.

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

(210) M 06 02172 (220) 2006.06.22.
(731) HSC Hanseatische Sachwert Concept GmbH, Hamburg (DE)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

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

nisztráció; irodai munkák.

36 Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; biztosítás; ingatlanügy-
letek.

(210) M 06 02169 (220) 2006.06.22.
(731) Gáspár Róbert, Csomád (HU)

(546)

(511) 41 Diszkók (szolgáltatásai).

(210) M 06 02170 (220) 2006.06.22.
(731) LHS Consulting Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 02038 (220) 2006.06.09.
(731) A&K Ipari Termelõ és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)

(546)

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

(210) M 06 02040 (220) 2006.06.09.
(731) Biolab Diagnosztikai Laboratórium Zrt., Budapest (HU)

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

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

(210) M 06 02044 (220) 2006.06.09.
(731) Concept Multimedia Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lengyel Attila, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

38 Távközlés.

(210) M 06 02045 (220) 2006.06.09.
(731) Concept Multimedia Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lengyel Attila, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

38 Távközlés.

(210) M 06 02047 (220) 2006.06.09.
(731) SC Perla Covasnei SA, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna (RO)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 06 02049 (220) 2006.06.09.
(731) Gyõri Likõrgyár Részvénytársaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
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(554)

(511) 33 Szeszes italok, pálinkák.

(210) M 06 02053 (220) 2006.06.09.
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Levesek; leveskoncentrátumok; húskoncentrátumból ké-
szült levesek; zöldséglevesek (készítmények zöldséglevesek ké-
szítéséhez); zöldségbõl készült levesek; húslevesek (erõleves).

(210) M 06 02054 (220) 2006.06.09.
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Levesek; leveskoncentrátumok; húskoncentrátumból ké-
szült levesek; zöldséglevesek (készítmények zöldséglevesek ké-
szítéséhez); zöldségbõl készült levesek; húslevesek (erõleves).

(210) M 06 02055 (220) 2006.06.09.
(731) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Sunnyvale, California (US)
(300) 76/652,281 2005.12.19. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AMD LIVE!
(511) 9 Számítógépek; számítógéphardver; számítógép-perifériák;

félvezetõ eszközök; integrált áramkörök; mikroprocesszorok;
mikroprocesszor modulok; számítógépes csipkészletek; mikro-
számítógépek; vezeték nélküli és vezetékkel ellátott modemek;
hálózati adapterek; hálózati kártya adapterek; firmware progra-
mok; számítógéphardver alrendszerek, így alaplapok, bõvítõkár-
tyák, beviteli egységek, központi egységek, memóriavezérlõk,
perifériavezérlõk és grafikus vezérlõk; valamint számítógépszoft-
verek, így számítógép segédszoftverek, operációs rendszer szoft-
verek, játékszoftverek, háromdimenziós grafikai szoftverek, ha-
tékonysági szoftverek, digitális filmvetítéshez való szoftverek,
multimédiatartalom készítéséhez és kezeléséhez való szoftverek,
valamint kommunikációs és hálózati szoftverek vezetékes és
vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; felhasználói, adatbá-
zis, web- és fájlszerverek.

(210) M 06 02168 (220) 2006.06.22.
(731) HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 02828 (220) 2005.08.31.
(731) NEOPOLIS Exclusive Ingatlanfejlesztõ Kft., Nagykovácsi (HU)
(740) dr. Horváth Attila, Horváth A. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 06 03023 (220) 2006.09.12.
(731) Szabó József 98%, Mosonmagyaróvár (HU); ANDRÁSSY

KÚRIA Szálloda és Vendéglátóipari Kft. 2%, Tarcal (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BORVIVAN
(511) 33 Szeszes italok, borok, koktélok.

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

(210) M 05 03167 (220) 2005.09.30.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) LAMISIL ONCE
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készít-

mények; diétás anyagok orvosi célokra; csecsemõtáplálékok; rag-
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tapaszok, kötszerek; fogtömõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlení-
tõszerek; készítmények kártékony állatok irtására; gombaölõ sze-
rek, gyomirtó szerek.

(210) M 06 00141 (220) 2006.01.16.
(731) Göntér Ildikó, Budapest (HU); Szabó Dorottya, Budakalász (HU)
(740) Szabó Gyula, Budakalász

(541) TOBOZ
(511) 42 Belsõépítészet; divattervezés; építésiterv-készítés; építési

konzultáció; fordítói szolgáltatások; grafikusmûvészi tervezési
szolgáltatások; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztá-
lyozása; ipari formatervezés; számítógépi programozás; városter-
vezés.

(210) M 06 00183 (220) 2006.01.19.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek.

(210) M 06 00443 (220) 2006.02.08.
(731) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A., Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) ROYAL KID
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-

nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(210) M 06 00754 (220) 2006.03.07.
(731) Máriapócs Város Önkormányzata, Máriapócs (HU)
(740) dr. Soós Tibor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Levélpapír; matricák, lehúzók; metszetek; naptár; papír-
áruk; plakátok, falragaszok papírból; üdvözlõlapok, kártyák.

35 Reklámozás.

(210) M 06 00824 (220) 2006.03.09.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; tisztítószerek; illatszerek; illóolajok; aromate-
rápiás készítmények nem orvosi célokra; masszázskészítmények
nem gyógyászati célokra; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló
készítmények; nem gyógyhatású toalettkészítmények; fürdõ- és
tusolókészítmények; bõrápoló készítmények; olajok, krémek és
oldatok a bõr ápolásához; borotválkozókészítmények; borotvál-
kozás elõtti és utáni készítmények; szõrtelenítõ készítmények;
barnító és nap ellen védõ készítmények; kozmetikumok; smink-
és sminkeltávolító készítmények; vazelin; ajakápoló készítmé-
nyek; hintõporok, vatta, vattapamacsok; kozmetikai párnácskák,
zsebkendõk vagy törlõkendõk; elõre benedvesített vagy impreg-
nált tisztítópárnák, kendõk vagy törlõruhák; szépségmaszkok,
arcpakolások.

(210) M 06 00847 (220) 2006.03.13.
(731) Powerserve Dienstleistungen GmbH, Wien (AT)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(556)

(511) 35 Reklám; cégvezetés; vállalkozáskezelés; irodai munkák;
vállalkozások szervezésénél és vezetésénél nyújtott tanácsadás;
személyközvetítés, munkavállaló-átadás meghatározott idõre;
részmunkaidõs munkaerõ kölcsönzése, részmunkaidõs munkaerõ
közvetítése, munkaerõ-toborzás (személyzetkeresés); állásköz-
vetítés; személyzetközvetítés call-center keretein belül; telefonos
válaszolószolgáltatás a jelen nem lévõ résztvevõ helyett call-cen-
ter keretein belül, irodai munkák call-center keretein belül.

36 Ingatlanügyek; pénzügyi tanácsadás.

37 Építési ügyek; javítási ügyek; építési projektek vezetése;
építési, felújítási munkák, építési tárgyú információk, építési
munkák felügyelete, irányítása, kiállítási standok, üzletek építése;
építési projektek megvalósítása.

38 Telefonos szolgálat call-center keretein belül; távközlés;
üzenetközvetítés; internethez való hozzáférés közvetítése (inter-
netszolgáltatói szolgáltatások); távkonferencia-szolgáltatás; tu-
dakozók, -információs szolgáltatás telefonon és/vagy számítógép
segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.

41 Nevelés; oktatás, különösen személyi tanácsadás terén, ok-
tatás elektronikus adatfeldolgozás (EDV) terén, személyzeti okta-
tás, különösen irodai, ipari, közlekedési és mûszaki személyzet
számára, tanfolyamok üzleti ügyek területén, szórakoztatás; élõ
(Live) rendezvények végrehajtása, különösen a „„munkaerõ„„ ju-
talmazása céljából; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
oktatási tárgyú információk készítése, kiadása.

42 Jogi tanácsadás; tanácsadás és programok készítése az adat-
feldolgozás számára a szakmai vonatkozású tesztek és a személy-
zeti vezetés vonatkozásában, személyiségi tesztek és foglalkozási
tanácsadás; személyügyi menedzsment-tanácsadás; weboldalak
tervezése; mûszaki szerkesztési tervezés.
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(210) M 06 00868 (220) 2006.03.14.
(731) EULAB Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 42 Mûszaki szolgáltatások és tanácsadás út- és vasúti építéssel,
tervezéssel kapcsolatosan; anyagpróba, minõség-ellenõrzés út- és
vasútépítéssel, -tervezéssel kapcsolatosan; mûszaki szakértõi te-
vékenység és szakvélemények adása út- és vasútépítéssel, -terve-
zéssel kapcsolatosan; mûszaki tervtanulmányok készítése út- és
vasútépítéssel, -tervezéssel kapcsolatosan.

(210) M 06 01034 (220) 2006.03.27.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(541) KREDITOPTIK „Szemüveghitel centrum” Meg-
veheti, elviheti, részletekben fizesse ki!

(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; Szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berende-
zésekhez.

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

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

(210) M 06 01055 (220) 2006.03.28.
(731) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) INDOFIL
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gomba-

ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 06 01180 (220) 2006.04.05.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,

Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 06 01352 (220) 2006.04.18.
(731) Furfang Bt., Orfû (HU)

(546)

(511) 41 Könyvkiadás, valamint szórakoztatás; rádió- és televízió-
programok készítése, valamint show-mûsorok.

(210) M 06 01369 (220) 2006.04.19.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ROMANTIC FEEL
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosószerek; kelmék tisztí-

tására, ápolására, kezelésére és szépítésére szolgáló készítmé-
nyek, kelmék állagának megóvására szolgáló készítmények, kel-
melágyító, kelmeélénkítõ szerek; tisztító,, súroló,, fényesítõ és
csiszolókészítmények; edények és evõeszközök tisztítására, ápo-
lására és szépítésére szolgáló szerek; illatosítórudak és egyéb illa-
tosítótermékek ruhákhoz és ágynemûhöz, potpourrik és egyéb il-
latosítótermékek kelmék anyagának, valamint gardróbok, szekré-
nyek és fiókos szekrények levegõjének frissítésére és szagtalaní-
tására.

(210) M 06 01427 (220) 2006.04.25.
(731) Demko Feder Kft., Vámospércs (HU)
(740) dr. Dobrossy István, Dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda,

Debrecen

(546)

(511) 20 Ágybetétek, léces betétek, matracok, biomatracok.

(210) M 06 01516 (220) 2006.05.02.
(731) COMBINALL Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(554)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; szállítmányozá-
si ügynökség.

A rovat 336 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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