Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/5
Nemzeti lajstromozott védjegyek

(111) 181.303
(151) 2005.06.23.
(210) M 01 03564
(220) 2001.06.29.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) SOLEVITA
(511) 32 Alkoholmentes italok, elsõsorban gyümölcslevek, gyümölcslekvárok és gyümölcslébõl készült italok, jeges tea.
(111) 182.350
(151) 2006.01.12.
(210) M 03 04300
(220) 2003.10.14.
(732) VITAPRESS Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); nyomdabetûk;
klisék.
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

183.351
(151) 2006.01.10.
M 04 00518
(220) 2004.02.06.
Shoes Business Co., Wilmington, Delaware (US)
dr. Bolvári Zoltán ügyvéd, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) INDIGO
(511) 26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 5
31

(111)
(210)
(732)
(740)

Állatgyógyászati termékek.
Tápanyagok állatok számára.

183.420
(151) 2006.01.16.
M 04 00206
(220) 2004.01.19.
Biomark Holding Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

BIOMARK

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
183.559
(151) 2006.02.01.
M 04 01001
(220) 2004.03.08.
3P Solutions Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Balogh Péter ügyvéd, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) PUROFILL
(511) 1
Feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; ipari rendeltetésû
ragasztóanyagok.
17 Tömítõ, kitömõ- és szigetelõanyagok.

(111) 182.351
(151) 2006.01.12.
(210) M 03 03921
(220) 2003.09.18.
(732) Vadnai Gábor, Solymár (HU)
(740) dr. Lehoczky Dávid ügyvéd, Budapest
(546)

(111) 183.570
(151) 2006.02.06.
(210) M 03 03518
(220) 2003.08.25.
(732) Harlem Jeans Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 25

(111) 183.350
(210) M 04 00568
(732) Szabó Attila, Pécs (HU)
(541) DZSEKI

(111) 183.749
(151) 2006.03.01.
(210) M 04 03846
(220) 2004.09.15.
(732) Seahorse Cosmetics Kft., Budapest (HU)
(541) Dermax

(151) 2006.01.10.
(220) 2004.02.10.
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(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(111) 183.919
(151) 2006.03.03.
(210) M 04 02637
(220) 2004.06.09.
(732) NATUR1 Kft., Budapest (HU)
(541) ENATUR
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, méz, melaszszirup, élesztõ, sütõporok, só,
mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek.
(111) 183.933
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02327
(220) 2004.05.17.
(732) Alerant Informatikai Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mirk Mária ügyvéd, Budapest
(541) Alerant
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek.
41 Szakmai képzés.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 183.957
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02474
(220) 2004.05.27.
(732) CHEMOR Kutató, Fejlesztõ és Kereskedõ Kft.,
Szekszárd (HU)
(541) NONOSZ
(511) 5
Állatgyógyászati termékek.

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 183.963
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 03058
(220) 2004.07.13.
(732) Gulyás Általános Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Csomagolópapírok; papíráruk, különösen papírtörülközõk,
papírzsebkendõk, toalettkendõk, toalettpapírok.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 183.958
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02478
(220) 2004.05.27.
(732) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)
(541) Horizont Perfekt
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.
(111) 183.960
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02479
(220) 2004.05.27.
(732) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)
(541) Pannon Happy
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.
(111) 183.961
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02336
(220) 2004.05.17.
(732) GENERÁL ÉP-X-SZER 95 BT., Debrecen (HU)
(546)

(511) 25

(546)

183.964
(151) 2006.03.06.
M 04 02128
(220) 2004.05.05.
Citron Hungária Kft., Budapest (HU)
dr. Niederfiringer Ágnes ügyvéd, Illés és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 12
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

183.965
(151) 2006.03.06.
M 04 02636
(220) 2004.06.09.
N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Arday Márta ügyvéd, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 39
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Jármûvek.

Utazási szolgáltatások.

183.967
(151) 2006.03.06.
M 04 03052
(220) 2004.07.13.
Silicon Dreams Kft., Fülöpszállás (HU)
dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

Ruházati cikkek, cipõk.

(111) 183.962
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 03054
(220) 2004.07.13.
(732) Bridge Wealth Management Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Radnai Márta ügyvéd, Dr. Radnai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16
35

M500

Papíráruk, magazinok (idõszaki lapok).
Reklámozás, reklámszövegek publikálása.
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(111) 183.968
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02905
(220) 2004.07.01.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,
Budapest (HU)
(546)

(111) 183.972
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02340
(220) 2004.05.17.
(732) VBJ Tanácsadó, Szervezõ Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 33

Borok.

(111) 183.969
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 03057
(220) 2004.07.13.
(732) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(111) 183.973
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02330
(220) 2004.05.17.
(732) Herczeg Ferenc, Budapest (HU)
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(111) 183.970
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02634
(220) 2004.06.09.
(732) UniCorp Biotech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Majzikné dr. Szabó Erna ügyvéd, Majzikné dr. Szabó Erna
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 183.974
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02132
(220) 2004.05.05.
(732) RADIO GROUP Kft., Budakeszi (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 183.971
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02483
(220) 2004.05.27.
(732) Profi-L Irodaszer KFT., Budapest (HU)
(546)

(111) 183.975
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02133
(220) 2004.05.05.
(732) RÁDIÓ HÍRSZOLGÁLAT Kft., Budakeszi (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(111) 183.976
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02324
(220) 2004.05.17.
(732) Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Orbán Miklós ügyvéd, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(111) 183.980
(151) 2006.03.07.
(210) M 04 02134
(220) 2004.05.05.
(732) RADIO GROUP Kft., Budakeszi (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111) 183.977
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02193
(220) 2004.05.10.
(732) Roxer 2.0 Reklám és Kommunikációs Ügynökség Kft.,
Budaörs (HU)
(740) dr. Erdõs Anett ügyvéd, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 183.978
(151) 2006.03.06.
(210) M 04 02142
(220) 2004.05.05.
(732) REBOLL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hatházi Éva ügyvéd, Dr. Hatházi Éva Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(111) 183.986
(151) 2006.03.07.
(210) M 04 02486
(220) 2004.05.27.
(732) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Ócsai József ügyvéd, Budapest
(541) T-Mobile SMS/MMS-fal
(511) 9
Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; telefon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.
(111) 183.987
(151) 2006.03.07.
(210) M 04 02484
(220) 2004.05.27.
(732) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Ócsai József ügyvéd, Budapest
(541) T-Mobile MMS-fal
(511) 9
Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; telefon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülék; állomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 183.979
(210) M 04 02136
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(546)

(151) 2006.03.06.
(220) 2004.05.05.

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós termékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemény, teasütemény,
linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészítmény,
sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek.

184.002
(151) 2006.03.08.
M 05 03243
(220) 2005.10.10.
BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

184.003
(151) 2006.03.08.
M 04 03081
(220) 2004.07.14.
BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós termékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.
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(111) 184.004
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 03100
(220) 2004.07.14.
(732) SINNEX Mûszaki Fejlesztõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(541) HERPAVIR
(511) 3
Kozmetikai készítmények, ajakrúzsok.
5
Gyógyszerek ember- és állatgyógyászati használatra, paramedicinális készítmények, diétás anyagok gyógyászati használatra.
(111) 184.005
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 03101
(220) 2004.07.14.
(732) SINNEX Mûszaki Fejlesztõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(541) GASTROFIT
(511) 5
Gyógyszerek ember- és állatgyógyászati használatra, paramedicinális készítmények, diétás anyagok gyógyászati használatra.
30 Lisztek és más gabonakészítmények.
(111) 184.006
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 03103
(220) 2004.07.14.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) Csao Darwin
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építkezéshez használt üveget);
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 184.007
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 03249
(220) 2004.07.26.
(732) Szende Attila, Pécs (HU)
(541) Visual SZOLGA
(511) 42 Állatgyógyászat, állatorvos-tudomány, bakteriológia,
egészségügyi szolgáltatások, építési tanácsadó szolgálat, építészet, fizikai terápia, fogászat, fogorvostudomány, geológiai kutatások, kiállítások szervezése, klinikák, kórházi szolgáltatások,

kölcsönzés (számítógép), könyvnyomtatás, nyomdászat, bakteriológiai, földtani, genetikai, technikai, vegyészeti kutatások, mechanikai kutatások, optikusok szolgáltatásai, orvosi szolgáltatások, rendelõintézetek, szakértõi munkák (mérnöki), számítógépek kölcsönzése, számítógépekhez programkészítés, vegyészeti
kutatások.
(111) 184.008
(210) M 04 03650
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(546)

(151) 2006.03.08.
(220) 2004.08.30.

(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemény, teasütemény,
linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészítmény,
sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.009
(151) 2006.03.08.
M 04 03080
(220) 2004.07.14.
BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós termékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.010
(151) 2006.03.08.
M 04 03078
(220) 2004.07.14.
BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós termékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.
(111)
(210)
(732)
(740)

M503

184.011
(151) 2006.03.08.
M 04 03077
(220) 2004.07.14.
BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(546)

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós termékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.
(111) 184.012
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 03076
(220) 2004.07.14.
(732) BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós termékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.

Kozmetikai készítmények.

184.016
(151) 2006.03.08.
M 04 02913
(220) 2004.07.02.
Arval Magyarország Kft., Budapest (HU)

A Flottapartner
12
36
37
39

Jármûvek.
Pénzügyi tevékenység.
Javítás, karbantartás.
Szállítás, jármûkölcsönzés, gépjármûmentés (assistance).

(111) 184.017
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02910
(220) 2004.07.02.
(732) Menyhárt Csongor, Deszk (HU)
(546)

(111) 184.013
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 03075
(220) 2004.07.14.
(732) ELMÓR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkay M. Géza ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek;
aszalt kókuszdió, datolya, dió (feldolgozott), mogyoró (feldolgozott), növényi magvak feldolgozott állapotban, napraforgó és tökmag feldolgozott állapotban, gyümölcslé; szárított gyümölcsök,
gyümölcsszeletkék, kandírozott gyümölcsök, darált mandula,
pörkölt mogyoró, sózott mogyoró, napraforgó és tökmag, valamint egyéb növényi magvak sózott, pörkölt állapotban.
31 Amerikai mogyoró, déligyümölcsök, dió, gesztenye, kókuszdió, magvak, mandula, mogyoró, napraforgómag, tökmag,
mogyoró feldolgozott állapotban, napraforgó, valamint egyéb növényi magvak nyersen, rágcsálni való feldolgozott és nyers élelmiszerek.

(111)
(210)
(732)
(740)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

184.018
(151) 2006.03.08.
M 04 02909
(220) 2004.07.02.
Szentkirály Kft., Szabadszentkirály (HU)
dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(111) 184.014
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02916
(220) 2004.07.02.
(732) HABI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kiskunhalas (HU)
(541) HBR
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi-, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(511) 6
Vas- és fémtömegcikk, színesfém öntvények, sodronyfonatok.
7
Kisgépek, különösen mezõgazdasági kisgépek, kapálógépek, pázsitnyíró gépek.

(111) 184.015
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02915
(220) 2004.07.02.
(732) Florin Vegyipari és Kereskedelmi Részvénytársaság,
Szeged (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)
M504

184.019
(151) 2006.03.08.
M 04 02906
(220) 2004.07.02.
BEHINA Kereskedelmi Kft., Budakalász (HU)
dr. Ferenczi Gábor ügyvéd, Budapest
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fémbõl; fajanszedények; fazekasáruk; kerámiák háztartási használatra; korsók nem nemesfémbõl; kosarak háztartási használatra,
nem nemesfémbõl; kulacsok utazóknak; lapos csészék, tálkák;
majolikák; porcelándíszek; porcelánok; söröskorsók; vázák nem
nemesfémbõl.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk; asztali futók; asztalkendõk textilbõl;
asztali vászonnemû (textilanyagból); asztalterítõk (nem papírból); ágyterítõk; díszpárnahuzatok; elõrerajzolt szövetek (hímzéshez); falikárpitok, tapéták textilanyagból; függönyök textilbõl
vagy mûanyagból; gyapjúszõnyeg; poháralátétek (asztalnemûk);
szalvéták (textilbõl).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ingek; kötények (ruhanemûk); mellények; tarka selyemkendõk (nyaksálak); vállkendõk, nagykendõk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; bábuk marionettek; játék babák; játék labdák; játék autók; játék léggömbök;
játék pisztolyok; plüss játékszerek; plüssmackók.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások).

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
(111) 184.020
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02907
(220) 2004.07.02.
(732) Medicover Holdings NV, Curacao, Holland Antillák (NL)
(541) SYNEVO
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység.
44 Egészségügyi szolgáltatások.
(111) 184.021
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02801
(220) 2004.06.22.
(732) Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.022
(151) 2006.03.08.
M 04 02796
(220) 2004.06.22.
Csalló Gábor, Mosonmagyaróvár (HU)
dr. Rafay Krisztina ügyvéd, Rafay Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); játékkártyák;
nyomdabetûk; klisék; albumok; almanachok; brosúrák, vékony
fûzött könyvek; ceruzák; csomagolópapír; fedelek, kötések, borítók (papíráruk); festmények (képek), keretezve vagy anélkül;
fényképek; fényképtartók; írószerek; játékkártyák; katalógusok;
kártyák; képek; kézikönyvek; könyvecskék; füzetek; könyvek;
könyvjelzõk; levelezõlapok; levélpapír; magazinok, revük (idõszaki lapok); matricák, lehúzóképek; naptárak; naptárak letéphetõ
lapokkal, noteszok; öntapadó címkék (papíripari); papíráruk;
poszterek; prospektusok; rézkarcok (gravírok); szobrocskák, figurák papírmaséból; üdvözlõlapok/kártyák; vízfestmények, akvarellek; zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból).
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; asztaldíszek nem nemesfémbõl; bögrék, serlegek, kelyhek nem nemesfémbõl; csészealjak nem nemesfémbõl; csészék nem nemes-

(111) 184.023
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02792
(220) 2004.06.22.
(732) SKIN-TEAM Bõrdíszmû Gyártó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bozsek Ilona, Dr. Bozsek Ilona Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) LARA’BI
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagból készült olyan termékek,
melyek nem tartoznak más osztályokba.
(111) 184.024
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02784
(220) 2004.06.22.
(732) MÉDIA CENTRÁL Szolgáltató és Tanácsadó Kft.,
Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Danka János ügyvéd, Dr. DANKA Ügyvédi Iroda,
Nyíregyháza
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

M505
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(740) Gajdáné Krnájszki Csilla, Budapest
(546)

(111) 184.025
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02786
(220) 2004.06.22.
(732) Sapro Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Békefi Gyula ügyvéd, Budapest
(541) TRI-CIRCLE
(511) 6
Zárak, lakatok más fémtermékek.
(111) 184.026
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02787
(220) 2004.06.22.
(732) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Székesfehérvár (HU)
(541) Digital Regia
(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 184.027
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02788
(220) 2004.06.22.
(732) Profi-L Irodaszer Kft., Budapest (HU)
(546)

(111) 184.031
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02506
(220) 2004.05.28.
(732) The Polo/Lauren Company L.P. (New York államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) RUGBY
(511) 25 Férfi, nõi és gyermekruházati cikkek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111) 184.028
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02789
(220) 2004.06.22.
(732) Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)
(541) Dolly Dog
(511) 31 Állateledel.

184.032
(151) 2006.03.08.
M 04 02930
(220) 2004.07.05.
Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

GYÖNGY

32 Sör, világos vagy porter sör; ásványvizek és szénsavas vizek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények italokhoz.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(111) 184.033
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02504
(220) 2004.05.28.
(732) Opánszky Csaba, Budapest (HU)
(546)

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek, ezen belül különösen fémbõl készült külsõ és belsõ
árnyékolók, napellenzõk, redõnyök, reluxák.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl, ezen belül különösen
nem fémbõl készült külsõ és belsõ árnyékolók, napellenzõk,
redõnyök, reluxák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, ezen belül különösen árnyékolástechnikai eszközök szerelése.

(111) 184.029
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02783
(220) 2004.06.22.
(732) MÉDIA CENTRÁL Szolgáltató és Tanácsadó Kft.,
Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Danka János ügyvéd, Dr. DANKA Ügyvédi Iroda,
Nyíregyháza
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 184.030
(210) M 04 02650
(732) Klub 112 Kft., Budapest (HU)

(511) 43 Bár- (szolgáltatások) vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(151) 2006.03.08.
(220) 2004.06.10.

M506

184.034
(151) 2006.03.08.
M 04 02931
(220) 2004.07.05.
Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

Bízhat a döntésében

32 Sör, világos vagy porter sör; ásványvizek és szénsavas vizek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények italokhoz.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/5
Nemzeti lajstromozott védjegyek
si médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, sajtófigyelés.
38 Távközlés; hírügynökségek, rádióadás, telefonszolgáltatások, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy
más közlési eszköz útján), távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, telefon-összeköttetések.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós
szórakoztatás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat.

(111) 184.035
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02500
(220) 2004.05.28.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(541) KORPOVIT
(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemények, teasütemény, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemény, gabonakészítmény, sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek.
(111) 184.036
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02499
(220) 2004.05.28.
(732) Bognár Szörp Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.,
Pölöske (HU)
(546)

(511) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, eszenciák italok elõállításához, gyümölcslevek, gyümölcsitalok (alkoholmentes), készítmények italok elõállításához, limonádék, szénsavas italok, szódavíz, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz.
(111) 184.037
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02498
(220) 2004.05.28.
(732) Bognár Szörp Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.,
Pölöske (HU)
(546)

(511) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, eszenciák italok elõállításához, gyümölcslevek, gyümölcsitalok (alkoholmentes), készítmények italok elõállításához, limonádék, szénsavas italok, szódavíz, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz.
(111) 184.038
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02810
(220) 2004.06.23.
(732) Computer Associates Think, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Islandia, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) GRID COMPOSER
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
(111) 184.039
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02497
(220) 2004.05.28.
(732) INFORÁDIÓ Kft., Budapest (HU)
(541) TELERÁDIÓ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési
oldalak készítése, rádiós reklámozás, reklámidõ bérlete távközlé-

(111)
(210)
(732)
(740)

184.040
(151) 2006.03.08.
M 04 02676
(220) 2004.06.11.
Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) RIM
(511) 9
Elektronikus kéziegységek és felszerelések adatok vezeték
nélküli vételére és/vagy továbbítására, és olyanok is, amelyek
hangátvitelre is képesek; szoftverüzenetek, globális számítógépes
hálózati e-mail és/vagy adatok továbbítására és/vagy vételére
vagy több elektronikus kéziegység és személyi számítógépen
vagy szerveren, vagy azzal társított adattároló között; szoftveradatok szinkronizálására kihelyezett állomás vagy egység és fix
vagy kihelyezett állomás vagy egység között, illetve adatok, beleértve cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú vezeték nélküli
összekapcsolhatóságát lehetõvé tevõ és biztosító szoftver.
38 E-mail-szolgáltatás; vezeték nélküli adatközlõ szolgáltatások, különösen üzenetek küldését és/vagy vételét felhasználók
számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül lehetõvé tevõ
szolgáltatások; egyirányú és kétirányú hívásértesítõ szolgáltatások; hangközlést továbbító és fogadó szolgáltatások.
41 Konzultációs és oktatási szolgáltatások információadás formájában harmadik személyek számára, segítségül adatok, beleértve cégadatok és/vagy hangközlések egyirányú vagy kétirányú
összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és integrálásához.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.041
(151) 2006.03.08.
M 04 02369
(220) 2004.05.18.
Neutrogena Corporation, Los Angeles, California (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) NEUTROGENA SKIN TRANSFORMING
(511) 3
Szappanok; parfümök; kölnivíz; piperevíz; kozmetikumok,
illóolajok; nem gyógyászati piperekészítmények; hintõporok piperehasználatra; ajakrúzsok; készítmények a hajra; samponok;
kondicionálók; korpásodás elleni samponok és kondicionálók;
hajspray-k; fejbõr ápolók; hajformázó termékek; nem gyógyászati készítmények a bõr ápolására; krémek, folyadékok, emulziók,
zselék, tisztítók, tonikok; szépségmaszkok, arcpakolások, körömápoló készítmények, körömlakkok; fürdõolajok, masszázsolajok,
arcolajok, sminktermékek, arc- és testpúderek, fürdõ- és tusolókészítmények, fürdõzselék, hidratáló testlemosók, testpermetek,
testpúderek, folyadékok és száraz olajspray-k a testre; napozókészítmények, napvédõk, leégés elleni készítmények, napvédõ folyadékok, napvédõ krémek, önbarnító spay-k, krémek és folyadékok a testre és az arcra, arcbarnítók; izzadásgátlók, dezodorok
személyes használatra; ajakhidratálók; nem gyógyászati balzsamok; lábkrémek, hidratálók; nem gyógyászati védõ és hidratáló
kenõcsök, krémek és tisztítók; pórustisztító kezelések, pórustisztító szalagok, maszkok, radírok és összehúzó tonikok; öregedést
késleltetõ krémek, folyadékok és zselék; szempillaápolók és kondicionálók; szempillafestékek.
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(111) 184.042
(210) M 04 02363
(732) Hován Erik, Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.03.08.
(220) 2004.05.18.

(111) 184.047
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02355
(220) 2004.05.18.
(732) Falcotrade Húsipari és Kereskedelmi Részvénytársaság,
Gyöngyös (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc
(546)

(511) 6
Dobozok nemesfémbõl; fémdobozok papírtörülközõk adagolására; dobozok fémbõl; fémdobozok; rögzített törülközõadagolók fémbõl;
12 Tisztítókocsik.
16 Szemeteszsákok (papírból vagy mûanyagból); zacskók (tasakok) csomagolásra.
37 Úttisztítás.

(511) 29

Szeletelt baconszalonna.

(111) 184.048
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02356
(220) 2004.05.18.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)
(546)

(111) 184.043
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02362
(220) 2004.05.18.
(732) LBH InterCredit Kft., Veszprém (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 184.044
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02361
(220) 2004.05.18.
(732) Új-MiZo Tejtermékeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató
Rt., Pécs (HU)
(740) dr. Váradi Gábor, Váradi Ügyvédi Iroda, Pécs
(541) Boci Lapka
(511) 29 Tej és tejtermékek.
(111) 184.045
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02352
(220) 2004.05.18.
(732) Sándor és Társa Kft., Jászberény (HU)
(541) MAD SPEED
(511) 32 Energiaitalok.
(111) 184.046
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02353
(220) 2004.05.18.
(732) RENAULT s.a.s. société par actions simplifiée,
Boulogne-Billancourt (FR)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) FELNÕNI? MIÉRT IS?
(511) 12 Jármûvek; automobilok; földi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; plakátkihelyezés, reklámanyagok postázása,
kirakatok dekorációja, kirakatrendezés, kereskedelmi és reklámcélú kiállítások szervezése, reklámanyagok terjesztése (szórólapok, brosúrák, prospektusok, nyomtatványok, minták), rádióreklámok, televízióreklámok, közkapcsolatok, reklámok, hirdetések
terjesztése, reklámanyagok bérlése, reklámhely bérlése.
38 Telekommunikáció; kommunikáció számítógépes terminálok útján, elektronikus üzenetek küldése, üzenetek és képek továbbítása számítógéppel; televíziós mûsorszórás, rádiómûsorok,
televíziómûsorok, telekommunikációs berendezések bérlése, rádiós mûsorszórás.

(511) 29
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Hús és húskészítmények.

184.049
(151) 2006.03.08.
M 04 02357
(220) 2004.05.18.
Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)

SÖROLIMPIA
32
35
41

Sör.
Eladási propaganda, reklámanyagok terjesztése.
Szabadidõs szolgáltatások nyújtása.

(111) 184.050
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02359
(220) 2004.05.18.
(732) Time DESIGN Belsõépítészeti Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Piliscsaba (HU)
(740) dr. Nyikos György ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
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háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(546)

(511) 30 Malomipari termékek, gabonakészítmények, búzaliszt, búzadara, gríz, árpaliszt, kukoricaliszt, kukoricapehely, rozsliszt,
rozsdara, zabliszt, zabdara, zabpehely, zab alapú ételek, babliszt,
burgonyaliszt étkezésre, szójaliszt, tápiókaliszt étkezési használatra, lisztek, liszttartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez és fõzéséhez, süteményporok, süteménytészták, keményítõtartalmú termékek étkezéshez, tésztafélék, száraztészták, tojástartalmú tésztaféleségek, gluténmentes tésztaféleségek, friss tésztaféleségek, elõfõzött tésztaféleségek, töltött tésztaféleségek, ravioli, tortellini, metélt tészták, nudli, galuska, spagetti, makaróni, sütemények, aprósütemények, teasütemények, cukrászsütemények, piskóták, kekszek, sós kekszek, kétszersültek,
kovász nélküli kenyér, macesz, szendvicsek, szószok, ízesítõszerek, fûszerek, ízesítõk, fûszerkeverékek, ételízesítõk, tortilla.
(111) 184.054
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02176
(220) 2004.05.06.
(732) Bristol-Myers Squibb Co. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/354,875
2004.01.21. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ARENCIA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények autoimmun-betegségek kezelésére.

(111) 184.051
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02360
(220) 2004.05.18.
(732) Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 184.055
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02679
(220) 2004.06.11.
(732) SYLVANIA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
Erdõkertes (HU)
(541) EXODUS
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(511) 29

Étkezési olajok és zsírok.

(111) 184.052
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02348
(220) 2004.05.18.
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,
Budapest (HU)
(541) AHYP
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi gombákat
pusztító anyagok, gyomirtó szerek.
(111) 184.053
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02347
(220) 2004.05.18.
(732) Soós Zoltán, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 184.056
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02175
(220) 2004.05.06.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) OCEAN ENERGY
(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajszeszek, fogkrémek, készítmények a bõr, fejbõr és haj tisztítására,
ápolására, kezelésére és szépítésére, hajformázó termékek, hajöblítõ szerek, szõkítõszerek, hajfestékek és hajszínezõ készítmények.
(111) 184.057
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02172
(220) 2004.05.06.
(732) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Solymár (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(546)

(111) 184.059
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02174
(220) 2004.05.06.
(732) Millenium Properties Ingatlanfejlesztési Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Nógrádi Péter, Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) 42ND STREET BISTRO-BAR
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; 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 alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 184.058
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02370
(220) 2004.05.19.
(732) Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyvári Sándor, Dornbach és Hegyvári Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

184.060
(151) 2006.03.08.
M 04 02371
(220) 2004.05.19.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Benke Gábor, Basa és Benke Ügyvédi Iroda, Budapest

IRISZ

9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 184.061
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02170
(220) 2004.05.06.
(732) Ceremonia Bor- és Rendezvényház, Kecskemét (HU);
Cseh Gábor, Kecskemét (HU)
(740) Cseh Gábor, Kecskemét
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
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(111) 184.062
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02510
(220) 2004.06.01.
(732) CHEMICOM Vegyipari Kft., Tótvázsony-Kövesgyûr (HU)
(740) dr. Geiszt Éva, Dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, Veszprém
(546)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók, és érõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti; fényképészeti,
földmérõ, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,
szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; regiszteres pénztárgépek; számológépek adatfeldolgozó
berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek; hangok vagy
képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; Papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; tömítõ-, kítömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas csövek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; utazótáskák és bõröndök; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó- és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével).

(111) 184.063
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02381
(220) 2004.05.19.
(732) BONBONETTI Investment Limited, Nicosia (CY)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) CHOCO BONITA
(511) 30 Kakaó, cukor, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, bonbonok (cukorkák), cukor, cukorkaáruk, cukrászsütemények, csokoládé, csokoládé alapú italok, csokoládés tej (ital),
fagylalt, jégkrém, gyümölcsös sütemények/torták, kakaó, kakaó
alapú italok, kakaó tejes ital, kakaós termékek, karamella (cukorkák), kekszek, liszttartalmú ételek, müzli, rágógumi, sütemények,
süteménypor, süteménytészta (gép, formázható), töltött cukorkák, fondan (cukrászáru).
(111) 184.064
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02380
(220) 2004.05.19.
(732) MOBILTAXI Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 39 Szállítás; személyszállítás, taxiszolgáltatás, jármûvezetõi
szolgáltatás.
(111) 184.065
(210) M 04 02515
(732) Family Drink Kft., Pécs (HU)
(546)

(111) 184.067
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 03117
(220) 2004.07.15.
(732) KÖNTÖS-TAAR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
Göd (Felsõgöd) (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(546)

(151) 2006.03.08.
(220) 2004.06.01.

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz; italpor.
(111) 184.066
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02144
(220) 2004.05.06.
(732) Poliscsuk Tatjana, Budapest (HU);
Markin Vlagyimir, Budapest (HU)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok; büfék; étkezdék; kávéházak; vendéglátóipar; éttermek; önkiszolgáló éttermek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
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COMPRESS
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).
42 Jogi szolgáltatások; kutatás és fejlesztés (mások részére).

(111) 184.069
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02925
(220) 2004.07.05.
(732) Európa Rendezvényiroda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Havas Gábor, Havas Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) LADIK CSÁRDA
(511) 43 Vendéglátás.

(111) 184.074
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02917
(220) 2004.07.05.
(732) Kovács Ildikó, Zalaegerszeg (HU);
dr. Várszegi József, Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 184.070
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02146
(220) 2004.05.06.
(732) Magyar Aofu Kft., Budapest (HU)
(541) PRESTON
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.071
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02168
(220) 2004.05.06.
(732) Á + A NEMÛ Textilipari Kft., Koroncó (HU)
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
(111) 184.072
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02922
(220) 2004.07.05.
(732) INTERTEXT COM Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Fendrik Zsolt ügyvéd, Fendrik és Eperjesi Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 41 Sport, edzõtábori szolgáltatások, sportversenyek rendezése,
testnevelés, tornatanítás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása.
(111) 184.073
(151) 2006.03.08.
(210) M 04 02169
(220) 2004.05.06.
(732) ÁGOTA Alapítvány, Szeged (HU)
(546)
(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
eszmecserék kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy
oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); pályaválasztási tanácsadás; sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás;
szövegek kiadása (nem reklámcélú); testnevelés; vallásoktatás;

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
40 Anyagmegmunkálás.
43 Vendéglátási (élelmezési); ideiglenes szállásadás.
(111) 184.075
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02807
(220) 2004.06.23.
(732) ELEKTRO PROFI ’96 Mûszaki Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; anyacsavarok fémbõl;
bilincsek; csavarok fémbõl; csatlakozók fémbõl; csavaralátétek
fémbõl; csõbilincsek; csõtoldatok fémbõl; dobozok fémbõl; fémcsövek; fémgyûrûk, szorítópánt; fémszerelvények építményekhez; gyûrûs (fejû) csavarok; horgok, kampók; karmantyúk, hüvelyek; kábelsaruk fémbõl; könyökcsövek fémbõl; rézgyûrûk; sínek
fémbõl; szorítókengyel kábelekhez; építõanyagok fémbõl.
9
Villamos, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) berendezések és felszerelések; ajtócsengõk, elektromos anyagok
elektromos vezetékhez; automatikus idõkapcsolók; azonosító hüvelyek elektromos vezetékekhez; biztosítékok (olvadó); csatlakozások, kábelsaru (villamosság); csatlakozódobozok (villamosság); csatlakozók, konnektorok; csatolások, kötések (elektromos); csengõk (riasztóberendezések); dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások; elágazó dobozok (villamosság);
elemek, elektromos; ellenõrzõ berendezések (elektromos); elosztódobozok (elektromosság); elosztótáblák (elektromosság); fedelek elektromos dugaszolóaljzatokhoz; fényerõ-szabályzók, elektromos; hõmérsékletjelzõk; hõmérséklet-szabályozó készülékek;
huzalkapcsolók (villamosság); jelzõcsengõk, elektromos; kapcsolódobozok (elektromosság); kapcsolók (elektromos); kapcsolótáblák; kábelek, elektromos; koaxiális kábelek; mérõkészülékek, elektromos; nyomógombok csengõkhöz; relék, elektromos;
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távmegszakítók, távkapcsolók; termosztátok; vezetékcsatlakozások, elektromos; vezetékcsatornák, elektromos; vezetõk, elektromos; villamos kábelek; villámhárítók; zseblámpaelemek (áramkör) megszakítók; érintkezõk, elektromos.
11 Világító-, fûtõberendezések; csillárok; fénycsövek; fénycsövek világításra; fûtõberendezések; fûtõelemek, fûtõtestek.
(111) 184.076
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02673
(220) 2004.06.11.
(732) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED,
Ho Si Minh-város (VN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30

(541) phytobiotikum
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, diétás anyagok gyógyászati
használatra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Instant tészták.

(111) 184.077
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02675
(220) 2004.06.11.
(732) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) RESEARCH IN MOTION
(511) 9
Elektronikus kéziegységek és felszerelések adatok vezeték
nélküli vételére és/vagy továbbítására, és olyanok is, amelyek
hangátvitelre is képesek; szoftverüzenetek, globális számítógépes
hálózati e-mail és/vagy adatok továbbítására és/vagy vételére
vagy több elektronikus kéziegység és személyi számítógépen
vagy szerveren, vagy azzal társított adattároló között; szoftveradatok szinkronizálására kihelyezett állomás vagy egység és fix
vagy kihelyezett állomás vagy egység között, illetve adatok, beleértve cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú vezeték nélküli
összekapcsolhatóságát lehetõvé tevõ és biztosító szoftver.
38 E-mail-szolgáltatás; vezeték nélküli adatközlõ szolgáltatások, különösen üzenetek küldését és/vagy vételét felhasználók
számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül lehetõvé tevõ
szolgáltatások; egyirányú és kétirányú hívásértesítõ szolgáltatások; hangközlést továbbító és fogadó szolgáltatások.
41 Konzultációs és oktatási szolgáltatások információadás formájában harmadik személyek számára, segítségül adatok, beleértve cégadatok és/vagy hangközlések egyirányú vagy kétirányú
összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és integrálásához.

184.080
(151) 2006.03.09.
M 04 02808
(220) 2004.06.23.
BONBONETTI Investment Limited, Nicosia (CY)
dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

BONBONISSIMO

30 Kakaó, cukor, péksütemények, cukrászsütemények karácsonyfa diszítésére, fagyasztott joghurt (cukrászati jég), bonbonok, cukorkák, cukorkaáruk, cukrászsütemények, csokoládé, csokoládé alapú italok, csokoládés tej (ital), fagylalt, jégkrém, jégkrémpor, gyümölcsös sütemények, torták, kávé, kávéalapú italok,
kávéaromák, kávé tejjel, pótkávé, pralinék, kakaóalapú italok, kakaó tejes ital, kakaós termékek, karamella (cukorkák), kekszek,
liszttartalmú ételek, müzli, rágógumi, sütemények, süteménypor,
süteménytészta (pép, formázható), piskóták, töltött cukorkák,
fondan (cukrászáru), mentabonbonok, mentacukorkák, mandulapép, mandulás cukrászsütemények, mandulás cukrászsütemény,
pudingok.

(111) 184.081
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02184
(220) 2004.05.07.
(732) Héjja Krisztián, Kecskemét (HU)
(546)

(511) 43
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Vendéglátás (élelmezés), étterem.

184.082
(151) 2006.03.09.
M 04 02203
(220) 2004.05.10.
Gellért és Fiai Consulting Kft., Szeged (HU)
dr. Tóth Mátyás, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

(111) 184.078
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02674
(220) 2004.06.11.
(732) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED,
Ho Si Minh-város (VN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 35 Árubemutatás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
kereskedelmi információ és ügynöki munka; eladási propaganda
mások számára; reklámanyagok terjesztése; segítségnyújtás üzletszervezéshez.
(511) 30

Instant tészták.

(111) 184.079
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02667
(220) 2004.06.11.
(732) Phytotec Hungária Egyéb Pénzügyi Tevékenységet Folytató
Kft., Budapest (HU)

(111) 184.083
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02201
(220) 2004.05.10.
(732) V.I.P.T. Személyszállító Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi Edina ügyvéd, Egyéni Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111) 184.084
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02932
(220) 2004.07.05.
(732) Wermerné Nagy Mária, Debrecen (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, bébiételek, diétás
anyagok gyógyászati használatra.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111) 184.085
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02186
(220) 2004.05.07.
(732) Csoknyay Zoltán, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) RETRO JUNIOR
(511) 25 Gyermekruházati termékek, felsõ- és alsóruházat, sportruházat, gyermekcipõk és lábbelik, fürdõruha, kiegészítõk, öv, napszemüveg.
(111) 184.086
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02179
(220) 2004.05.07.
(732) Budapest Fõváros XI. kerületi Önkormányzat,
Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Ákos, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 184.087
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02178
(220) 2004.05.07.
(732) Márkucz László Mihály, Szeged (HU);
Márkucz Mária Erika, Szeged (HU)
(740) dr. Barta Péter, Barta és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) BONANZA
(511) 25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bõrruházat; bõrszeged, stoplik futballcipõkhöz; cilinderek, kürtõkalapok; cipõfelsõrészek; cipõk;
cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalások; csecsemõkelengyék,
babakelengyék; csecsemõnadrágok; csuklyák, kapucnik (ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendõk (ruházat); dupla
sarkok harisnyára, dupla sarkok lábbelikhez; dzsekik; dzsörzék
(ruházat); egyenruhák; facipõk; fátylak (ruhanemûk); fejfedõk
(kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; fityulák; futballcipõk; fülvédõk (ruházat); fürdõköpenyek; fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõpapucsok; fürdõruhák;
fürdõsapkák; fürdõszandárok, fürdõcipõk; fûzõk; fûzõk (ruházat); fûzõs bakancsok; fûzõvédõk; gabardin (ruházat); gallérok
(ruházat); harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötõk; harisnyatartós csípõfûzõ; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingelõk, ingblúzok; ingszatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadásfelszívó alsónemûk; izzadásfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamásnik (bokavédõk); kaplik, cipõorrok; karék, manipula (egyházi); kemény ingmellek, plasztronok; kerek papi sapkák; kerékpáros öltözetek; kesztyûk (ruházat);
kezeslábasok (felsõruházat); készruhák; kézelõk (ruházat); kombinék (alsónemûk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények
(ruhanenûk); kötöttáruk; lábbeli felsõrészek; lábbelik; lábszárvédõk, kamásnik; levehetõ gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipõk; magas szárú lábbelik; mantillák (csipke fejkendõk);
matrózblúzok; melegítõk, szvetterek; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; melltartók; miseruhák, kazulák; mitrák,
püspöksüvegek; muffok, karmantyúk (ruhanemûk); munkaruhák,
munkaköpenyek; munkaruházat; mûvésznyakkendõk; nadrágok;
nem elektromosan fûtött lábmelegítõk; nõi ruhák; nyakkendõk;
nyaksálak, gallérvédõk; papírruházat; papucsok; parkák (csuklyás blúzok); partedlik, nem papírból; pelenkák textíliából csecsemõknek; pelerinek; pénztartó övek (ruházat); pizsamák; pólók;
prémsálak (szõrmék); pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek;
ruházat, ruhanemûk; ruházat gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak;
sárcipõk; síbakancsok, sícipõk; spárgatalpú vászonlábbelik;
sportcipõk; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szemellenzõk
(sapkán); szoknyák; szõrmebéléses kabátok; szõrmék (ruhanemûk); talpak lábbelikhez; talpalló (nadrágokhoz); tarka selyemkendõk (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához); térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötõ szalagok; tógák; tornacipõk; tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesztyûk; vállkendõk, nagykendõk;
vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók; zuhanyozósapkák; öltözékek vízisíeléshez; övek (ruházat).
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
36 Ingatlanügyletek.
37 Építkezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

184.088
(151) 2006.03.09.
M 04 02527
(220) 2004.06.01.
Kecskeméti Magdolna, Budapest (HU)

MANTILLA
30

Csokoládé.

184.089
(151) 2006.03.09.
M 04 02677
(220) 2004.06.11.
Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) BLACKBERRY
(511) 9
Elektronikus kéziegységek és felszerelések adatok vezeték
nélküli vételére és/vagy továbbítására, és olyanok is, amelyek
hangátvitelre is képesek; szoftverüzenetek, globális számítógépes
hálózati e-mail és/vagy adatok továbbítására és/vagy vételére,
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vagy több elektronikus kéziegység és személyi számítógépen
vagy szerveren, vagy azzal társított adattároló között; szoftveradatok szinkronizálására kihelyezett állomás vagy egység és fix
vagy kihelyezett állomás vagy egység között, illetve adatok, beleértve cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú vezeték nélküli
összekapcsolhatóságát lehetõvé tevõ és biztosító szoftver.
38 E-mail-szolgáltatás; vezeték nélküli adatközlõ szolgáltatások, különösen üzenetek küldését és/vagy vételét felhasználók
számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül lehetõvé tevõ
szolgáltatások; egyirányú és kétirányú hívásértesítõ szolgáltatások; hangközlést továbbító és fogadó szolgáltatások.
41 Konzultációs és oktatási szolgáltatások információadás formájában harmadik személyek számára, segítségül adatok, beleértve cégadatok és/vagy hangközlések egyirányú vagy kétirányú
összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és integrálásához.
(111) 184.090
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02672
(220) 2004.06.11.
(732) Winina Import Export AB, Kungsängen (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(111) 184.091
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02671
(220) 2004.06.11.
(732) Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne POLFA Spólka
Akcyjna, Pabianice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MINESULIN
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 184.093
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02664
(220) 2004.06.11.
(732) McNeilus Truck and Manufacturing, Inc., Dodge Center,
Minnesota (US)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) MCNEILUS
(511) 7
Gépek és szerszámgépek, különösen készbeton elõállítására, keverésére, lerakására és szállítására szolgáló gépek, beleértve
keverõdobokat, hulladék rakodására, tárolására és kiszórására
szolgáló gépeket; hulladéktároló konténerek kezelésére szolgáló
gépek; cementrakodó berendezések; cement, beton és/vagy betonkeveréshez használt anyagok és alkotóelemek tárolásához,
szétszórásához és elosztásához használt gépek és berendezések,
valamint mindezek részei, felszerelései és szerelvényei.
12 Jármûvek különösen hulladékszállításhoz és a készbetoniparágban használt jármûvek; hulladék és szemét begyûjtésére,
szállítására és/vagy kirakására vagy kiszórására szolgáló jármûvek; készbeton fuvarozásához és szállításához használt jármûvek,
beleértve a tranzit keverõket; cementrakodó berendezéseket magukban foglaló jármûvek; cement, beton és/vagy betonkeveréshez használt anyagok és alkotóelemek tárolásához, keveréséhez,
szétszórásához és elosztásához használt felszereléseket, gépeket
és/vagy berendezéseket magukban foglaló jármûvek, valamint
mindezek részei, felszerelései és szerelvényei.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.094
(151) 2006.03.09.
M 04 02181
(220) 2004.05.07.
DUYVICO Kft., Budapest (HU)
Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(546)

(511) 14
(111) 184.092
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02669
(220) 2004.06.11.
(732) Márk László, Sopron (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

Karórák.

(111) 184.095
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02182
(220) 2004.05.07.
(732) Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,
Budapest (HU)
(541) NEO-SPALGIN
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi gombákat
pusztító anyagok, gyomirtó szerek.

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
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184.096
(151) 2006.03.09.
M 04 02185
(220) 2004.05.07.
Futureal Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
dr. Nyíri Viktor, Lendvai & Nyíri Ügyvédi Iroda, Budapest

La Siesta

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
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(111) 184.097
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02511
(220) 2004.07.13.
(732) Trió Egerszeg Kereskedelmi, Szolgáltató és Vállalkozói Kft.,
Zalaegerszeg (HU)
(546)

(546)

(511) 12
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Jármû kerékabroncsok.

184.102
(151) 2006.03.09.
M 04 02928
(220) 2004.07.05.
Bunge Növényolajipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; ablakok, nem fémbõl;
ajtók nem fémbõl.
(111) 184.098
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02379
(220) 2004.05.19.
(732) LAIMEX Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök, esernyõk, napernyõk és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.099
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02383
(220) 2004.05.19.
(732) Coca Cola Magyarország Szolgáltató Kft.,
Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) JÉGHIDEGEN AZ IGAZI!
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 29

Étkezési olajok és zsírok.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Vendéglátás.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.103
(151) 2006.03.09.
M 04 02926
(220) 2004.07.05.
Európa Rendezvényiroda Kft., Budapest (HU)
dr. Havas Gábor, Havas Ügyvédi Iroda, Budapest

GREENHILL
43

184.104
(151) 2006.03.09.
M 04 02923
(220) 2004.07.05.
Európa Rendezvényiroda Kft., Budapest (HU)
dr. Havas Gábor, Havas Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 184.100
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02378
(220) 2004.05.19.
(732) Polgár & Polgár Kft., Pécs (HU)
(546)
(511) 43

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 184.105
(210) M 04 03385
(732) Szilágyi Ákos, Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.03.09.
(220) 2004.08.06.

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111) 184.101
(151) 2006.03.09.
(210) M 04 02929
(220) 2004.07.05.
(732) GITI Tire Company Ltd., Hamilton (BM)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
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si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.106
(151) 2006.03.10.
(210) M 04 02207
(220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) TASTINO
(511) 30 Sütemények, cukrászsütemények, különösen kekszek, amerikai palacsinták, ostyák, csokoládés ostyák.
(111) 184.107
(151) 2006.03.10.
(210) M 04 02208
(220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) SWEETSMILE
(511) 30 Csokoládék, csokoládétermékek és cukrászsütemények, különösen táblás csokoládéáru, csokoládérúd, csokoládés cukorkák,
édességek.
(111) 184.108
(151) 2006.03.10.
(210) M 04 02206
(220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) TRISAN
(511) 29 Hús, hal- és baromfihús; tartósított, szárított és fõzött zöldségek, készételek lényegében húsból, halból, szárnyasból, mindezen áru mélyhûtöttként is.
30 Pogácsa, pirog, pizzák, mindezen áru mélyhûtöttként is; étkezési jég.
(111) 184.109
(151) 2006.03.10.
(210) M 04 02210
(220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) SWEETHOME
(511) 30 Csokoládék, csokoládétermékek és cukrászsütemények, különösen táblás csokoládéáru, csokoládérúd, csokoládés cukorkák,
édességek.
(111) 184.110
(151) 2006.03.10.
(210) M 04 02211
(220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) SWEETBON
(511) 30 Csokoládék, csokoládétermékek és cukrászsütemények, különösen táblás csokoládéáru, csokoládérúd, csokoládés cukorkák,
édességek.
(111) 184.111
(151) 2006.03.10.
(210) M 04 02212
(220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) SWEETBERG

(511) 30 Csokoládék, csokoládétermékek és cukrászsütemények, különösen táblás csokoládéáruk, csokoládérúd, csokoládés cukorkák, édességek.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.112
(151) 2006.03.10.
M 04 02213
(220) 2004.05.11.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) SUNGA
(511) 30 Kávé, kávépótló, kakaó.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.113
(151) 2006.03.10.
M 04 02214
(220) 2004.05.11.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) SAGUARO
(511) 32 Alkoholmentes italok, különösen gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok italok elkészítéséhez.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.114
(151) 2006.03.10.
M 04 02215
(220) 2004.05.11.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) POWERSHINE
(511) 3
Mosószerek és tisztítószerek, különösen mosópor, súrolópor, súrolótej, mosogatófolyadék, többcélú tisztítóanyagok;
WC-tisztítók, különösen darabos WC-tisztítók és -illatosító
spray-k; szobaspray-k.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.115
(151) 2006.03.10.
M 04 02216
(220) 2004.05.11.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PIKOK
(511) 29 Az ezen osztályba tartozó élelmiszerek, ételek készételként
elkészítve; kolbászáruk és kolbászkonzervek.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.116
(151) 2006.03.10.
M 04 02217
(220) 2004.05.11.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NAUTICA
(511) 29 Hús, hal- és baromfihús; tartósított, szárított és fõzött zöldségek; lényegében a felsorolt árukból készített készételek; mindezen áruk mélyhûtöttként is.
30 Pogácsa, pirog, pizzák, mindezen áru mélyhûtöttként is; étkezési jég.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.117
(151) 2006.03.10.
M 04 02218
(220) 2004.05.11.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ICEFIELD
(511) 29 Hús, hal- és baromfihús; tartósított, szárított és fõzött zöldségek; lényegében a felsorolt árukból készített készételek; mindezen áruk mélyhûtöttként is.
30 Pogácsa, pirog, pizzák, mindezen áru mélyhûtöttként is; étkezési jég.
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(111) 184.118
(151) 2006.03.10.
(210) M 04 02219
(220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) HOTTY
(511) 29 Levesek és készítmények levesekhez.
30 Az ezen osztályba tartozó élelmiszerek, ételek készételként
elkészítve, különösen tésztaételek; szószok, mártások.

(511) 3
Mosószerek és tisztítószerek, különösen mosópor, súrolópor, súrolótej, mosogató folyadék, többcélú tisztítóanyagok;
WC-tisztítók, különösen darabos WC-tisztítók és -illatosítók,
WC-illatosító spray-k; szobaspray-k.

(111) 184.119
(151) 2006.03.10.
(210) M 04 02220
(220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) FROTTO
(511) 5
Nõi higiéniai termékek, különösen menstruációs betétek.
6
Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek, különösen háztartási papír, szemeteszsákok, átlátszó hártyák, fóliák, toalettpapír.
21 Tisztítórongyok, különösen szivacskendõk, háztartási törlõkendõk, felmosórongyok.

(541) WAFFLO BILL
(511) 30 Sütemények, cukrászsütemények, különösen kekszek, amerikai palacsinták, ostyák, csokoládés ostyák.

(111) 184.120
(151) 2006.03.10.
(210) M 04 02221
(220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) DEVITO
(511) 29 Az ezen osztályba tartozó élelmiszerek, ételek készételként
elkészítve; kolbászáruk és kolbászkonzervek.
(111) 184.121
(151) 2006.03.10.
(210) M 04 02222
(220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) DEEP
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111) 184.122
(151) 2006.03.10.
(210) M 04 02223
(220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) EL SQUISITO
(511) 30 Csokoládék, csokoládétermékek és cukrászsütemények, különösen táblás csokoládéáru, csokoládérúd, csokoládés cukorkák,
édességek.
(111) 184.123
(151) 2006.03.10.
(210) M 04 02224
(220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) CONQUESTINA
(511) 30 Kávé, kávépótló, kakaó.
(111) 184.124
(151) 2006.03.10.
(210) M 04 02225
(220) 2004.05.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) CLEFFEKT

(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(740)

184.125
(151) 2006.03.10.
M 04 02226
(220) 2004.05.11.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
Iroda, Budapest

184.126
(151) 2006.03.10.
M 04 01698
(220) 2004.04.14.
VERMOP Salmon GmbH, Wertheim (DE)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TOPLOCK
(511) 6
Alumíniumnyelek, különösen kézi mûködtetésû ablak-,
fal-, mennyezet- és padlótörlõ készülékekhez való nyelek meghosszabbítására.
8
Pengék kaparókésekhez.
21 Kézi mûködtetésû ablak-, fal-, mennyezet- és padlótörlõ és
tisztító készülékek, különösen ablaktörlõk, tartók ablaktörlõbetétekhez, vízlehúzók, ablak- és padlókaparó kések, mennyezet- és
falkefék és viaszoló berendezések; pótpengék ablak-, fal-,
mennyezet- és padlótörlõkhöz; gumibetétek törlõkhöz, rögzítõcsipeszek kézi mûködtetésû törlõ- és tisztítókészülékekhez, kefékhez és szivacsokhoz; teleszkópos rudak, különösen kézi mûködtetésû ablak-, fal-, mennyezet- és padlótörlõ készülékekhez
való nyelek meghosszabbítására; csuklós csatlakozók teleszkópos rudakhoz; fogantyúk teleszkópos rudakhoz; alumíniumfogantyúk, ablak-, fal-, mennyezet- és padlótörlõk, vízlehúzók, ablak- és padlósúrolók; csatlakozó adapterek nyélhosszabítókhoz;
ablak-, padló-, mennyezet- és faltörlõ betétek; réz vagy mûanyag
csatlakozókkal ellátott alumíniumrudakból és ablaktörlõ szarvasbõrbõl álló vízátfolyásos tisztítókészülékek; mikroszálas törlõruhák; mopok; kefék; szivacsok; háztartási és konyhai tárolóedények (nem nemesfémbõl vagy nemesfém borítással), különösen
vödrök és permetezõ üvegek; zsákok tisztítóeszközök és készülékek, különösen ablaktisztítók tárolásához, szíjak ezekhez a zsákokhoz; hordtáskák; papírfelszúrók; több célra használható csíptetõk különbözõ tárgyak felemeléséhez; tartók ecsetekhez és takarítókészülékekhez, különösen ablaktisztító készülékekhez.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.127
(151) 2006.03.10.
M 04 02492
(220) 2004.05.27.
GAZ DE FRANCE , Párizs (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) Édenergia
(511) 4
Üzemanyag (beleértve az autóbenzint is); porlasztók; motorbenzin nem kémiai adalékai; porított benzinkeverékek; szén;
dízelolaj; benzingáz; olajgáz; gázvilágításhoz; szilárdított gázok
(üzemanyag); gázolaj; kerozin; kenõolajok; mazut/pakura/; ipari
célú petróleumzselé; nyers vagy finomított petróleum; benzinösszetevõk, különösképpen metán, cseppfolyósított vagy gáz halmazállapotú hidrogén; ipari olaj és zsírok; porelnyelõ, nedvesítõ
és megkötõ összetevõk; természetes gáz, természetes gáz jármûvekhez.
6
Üvegek (fémtartályok sûrített gázhoz vagy cseppfolyósított
levegõhöz); fémcsövek nevezetesen vízhez vagy gázhoz; öntöttvas csövek vízhez vagy gázhoz; vascsövek folyadékok szállításához.
9
Elektromos vezetékek, elektromos csövek; elektromos áram
vezetésére, elosztására, átalakítására, tárolására, szabályozására
és felügyeletére alkalmas berendezések, eszközök; elektromos
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akkumulátorok, elektromos telepek újratöltõi, elektromos telepek
jármûvekhez, elemek világításhoz, anódtelepek, elektromos telepek, elektromos terminálok jármûvekhez; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek; anyagok elektromos hálózatokhoz (huzalok, kábelek); komputerprogramok, letölthetõ komputerszoftverek, adatbankok, nevezetesen adatbank menedzsment rendszerek;
áram- és gázmérõk; kifejezetten a gázmezõn használatos mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ- és felügyelõeszközök és berendezések; elektromos kábelek, elektromos kábelburkolatok; üzemanyag-elosztó
pumpák szervizállomásokhoz.
11 Berendezések és szerelvények világításhoz, fûtéshez, gõzfejlesztéshez, fõzéshez, hûtéshez, szárításhoz, szellõztetéshez,
légkondicionáláshoz, víz- és gázellátáshoz; gázelosztó berendezések és gázcsövek; fûtõbojlerek; fûtõberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemû üzemanyagokhoz; elektromos fûtõberendezések; gázcsövek; gázcsövekhez való szabályozó és biztonsági
berendezések (szelepek, csapok); vízellátáshoz és gázelosztáshoz
való berendezések; elektromos légkondicionáló berendezések és
szerelvények; gázszabályozó berendezések és szerelvények.
12 Elektromos jármûvek, gázmeghajtású jármûvek.
16 Papír és karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszernek való); nyomtatott anyag, könyvkötõ anyag, fényképek;
levélpapír, fejléc, névjegykártyák; irodai kellékek (kivéve bútor),
oktató- és tanítóanyag (kivéve berendezések); mûanyagok csomagoláshoz, nevezetesen táskák, filmek és fóliák, nyomtatótömbök; újság; folyóiratok, kézikönyvek, magazinok.
17 Nem fémbõl készült rugalmas csövek víz- vagy gázvezetékekhez; nem fémbõl készült kiegészítõk víz- vagy gázvezetékekhez, mint kapcsolóhüvelyek és csomópontok.
19 Építõanyagok (nem fém); nem fémbõl készült merev csövek
építéshez; nem fémbõl készült szállítható építmények; nem fémbõl készült emlékmûvek; töltõanyagok utakhoz; nem fémbõl
készült vízcsövek.
35 Hirdetés, közéleti és üzleti lapokban megjelent hirdetések,
üzletvitel, üzleti adminisztráció, irodai tevékenységek, „direct
mail” hirdetés, üzletviteli és szervezeti konzultáció az energia, üzleti információ vagy ajánlatkérések, dokumentumok reprodukciója, számítógépes iratkezelés, kereskedelmi vagy hirdetési célú
kiállítások szervezése területén; üzletviteli asszisztencia, üzletviteli és szervezeti konzultáció, hatékonyságmutatók, üzleti információ, nevezetesen az energia, környezetvédelem, új energiák területén; import-export ügynökségek az energia, költségárelemzés
területén; energiaellátás harmadik fél részére; hirdetési hasábok
elõkészítése; „direct mail” hirdetés (brosúrák, prospektusok, formanyomtatványok, minták); konzultáció, kereskedelmi vagy
iparágmenedzsment asszisztenciája, mások számára történõ adatkeresés számítógépes fájlokban; eladásösztönzés mások számára,
gazdasági elõrejelzés az energia területén; online hirdetés számítógépes hálózaton, csomagküldõ szolgálaton keresztüli hirdetés,
hirdetés rádióban, hirdetés televízióban; marketingkutatás; marketingkutatások és hatékonyságmutatók az energia területén; üzleti információ és ajánlatkérés az elosztás, gyártás, szolgáltatás,
elektromos energia- vagy gázfogyasztás, nevezetesen áramfogyasztási forgalom szimuláció lebonyolítása területén; könyvviteli szolgáltatások, fiskális és könyvviteli felmérések nyújtása;
foglalkoztatási ügynökségek, személyzet menedzsment konzultáció; gáz-, hõ- és áramelosztó hálózatok üzletszerû üzemeltetése.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; monetáris ügyletek; ingatlanügyletek, pénzügyi elemzés, haszonbérlet, haszonbérlet-beszerzés finanszírozása, banki szolgáltatás, közös pénzügyi alapok, tõkebefektetések, biztosítási konzultáció, pénzügyi konzultáció, tõzsdei árajánlat, különösképpen az energia területén; lakások bérlése, irodabérlet (ingatlan), pénzügyi tranzakciók, betétek
elektronikus átutalása, energetikai üzemanyagokra, gázelosztó
hálózatokra vonatkozó megállapodások tárgyalása (pénzügyi
mûveletek); ingatlanmenedzsment.
37 Építkezésfelügyelet, javítás, üzemeltetés (különösképpen
telekommunikációs hálózatok által), gázelosztó hálózatok, gáz
csõvezetékek, elektromos eszköz telepítések, energiatárolásra alkalmas szerelvények; épületgépészeti szolgáltatások; gáz és energia elõállításához, továbbításához, tárolásához és szállításához

való létesítmények üzembe helyezése, karbantartása és javítása
végett nyújtott szolgáltatások; ipari létesítmények, irodák, üzemek, raktárak, lakónegyedek tisztító szolgáltatásai; matt felületek, kémények, kályhák, szemétégetõk, vízmelegítõk, ventilátorcsövek tisztítása; ipari gépek és szerelvények tisztítása; jármûvek,
autók, vonatok, hajók, buszok, repülõgépek tisztítása; szárazföldi
és tengeri tartályok tisztítása; parazitáktól való fertõtlenítése és
irtása bármilyen üzleti és ipari telephelyen; gáz, fûtési és elektromos elosztóhálózatok kiépítése.
38 Számítógép-terminálokon, elektromos és telefonvonalakon,
mûholdon és kábelen keresztüli kommunikáció; telekommunikáció és elektromos levél globális számítógép-hálózatokon, mint
intranet és internet; fûtõberendezések, gázelosztás, gázszállítás,
gáztovábbítás, szabályozó berendezések, gáz csõhálózatok, elektromos készülékek felügyeletét, energiatároló berendezéseket,
elektromos levelezést, számítógépes vagy anélküli információ,
adat, hang és/vagy képek továbbítását ellátó telekommunikációs
szolgáltatások; gáz- és hõelosztó hálózatok adattovábbítását célzó
szolgáltatások.
39 Gyúlékony tüzelõanyagok, elektromos energia, víz és gáz
továbbítása és szállítása; szárazföldi, vízi és légi fuvarozási brókerügylet; csöveken és csõvezetékeken keresztüli folyadékszállítás; áruk, energetikai üzemanyagok tárolása; mások számára történõ energiabeszerzési szolgáltatások; gáz-, hõ- és energiaelosztás; gázórabérlés; gáz- és hõfejlesztõ berendezések bérlete; jármûbérlet, raktárépület bérlete, garázsbérlet.
40 Gyúlékony tüzelõanyagok átalakítása energiatermeléshez,
szemét és hulladék újrahasznosítása; szemét és újrahasznosítható
anyagok szétválasztása energiává való átalakítás céljából; galvanizálás; anyagkezelésrõl információ, nevezetesen az energia területén; gáz, hõ és elektromos áram elõállítása.
41 Oktatás, tréning nyújtása, könyvek publikációja, oktatási
célú versenyek szervezése, kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatási és üzleti célú kiállítások szervezése; elektronikus folyóiratok online publikációja;
dokumentumfordítási szolgáltatások.
42 Energetikai területen nyújtott tervezési és mûszaki kutatási
szolgáltatások; energiára vonatkozó elemzés és ipari kutatás;
energiára vonatkozó software-programok tervezése, frissítése és
telepítése; mérnöki munka; energia területén nyújtott mûszaki felmérés; fûtõberendezésekre és energiaellátásra vonatkozó mûszaki és mérnöki konzultáció; energiafogyasztás, energiafogyasztást
mérõ berendezések távoli leolvasására alkalmas technikai szolgáltatások mûszaki felmérése és becslése; mások számára végzett
új termékek kutatása és fejlesztése az energia területén; kifejezetten a gáz- és elektromos áramelosztó hálózatok konstrukcióinak
felvázolása; földmérés; geológiai mérések és kutatások; mérnöki
munka; professzionális konzultáció és tanácsadás gáz- és hõelosztó hálózatok igazgatásához, energiamegtakarítás kezeléséhez, valamint gázelosztást ellátó szubvenciók beszerzéséhez és hasznosításához.
45 Gáz-, hõ- és energiaelosztó hálózatok nyomon követését
célzó szolgáltatások; gázhálózatok és ipari berendezések biztonsági konzultációja; ipari épületek védelmét ellátó biztonsági szolgálatok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

184.128
(151) 2006.03.13.
M 04 02227
(220) 2004.05.11.
Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

DIAVIR

1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák vonatkozásában.
5
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) vonatkozásában.

(111) 184.129
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02228
(220) 2004.05.11.
(732) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
(541) CIDETRAK
(511) 1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek és trágyák vonatkozásában.
5
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek) és gyomirtó szerek (herbicidek) vonatkozásában.
(111) 184.130
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02249
(220) 2004.05.11.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Levallois-Perret (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 29
44
45

Tejtermékek.
Orvosi szolgáltatások.
Társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 184.131
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02401
(220) 2004.05.21.
(732) Le Thi Xuan Huong, Budapest (HU)
(541) REDAL
(511) 25 Ruhanemû.
(111) 184.132
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02402
(220) 2004.05.21.
(732) Bolyhos László, Újszilvás (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(554)

(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.135
(151) 2006.03.13.
M 04 02411
(220) 2004.05.21.
A. Nelson & Co Ltd, London (GB)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(111) 184.133
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02405
(220) 2004.05.21.
(732) Ledniczki Károly, Vecsés (HU)
(541) LEDÓ
(511) 18 Lovaglópálcák, futószárazó ostorok, fogathajtó ostorok, lovas ajándéktárgyak, lovaglókobak.

(541) NEEMOXAN
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati, egészségügyi, gyógy-,
homeopátiás és allopátiás készítmények és anyagok; gyógykészítmények és anyagok a körmök, fogak, a bõr és a haj ápolására;
diétás készítmények és anyagok; dezodorok; vitaminok és étrend-kiegészítõk; készítmények és anyagok masszázshoz és aromaterápiához; gyógyhatású piperekészítmények; kötszerek és tapaszok; elsõsegélykészletek; rovarölõk és féregirtók; készítmények és anyagok tetû és fejtetû irtására, illetve tetû által okozott
tünetek kezelésére és enyhítésére.

(111) 184.134
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02407
(220) 2004.05.21.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 184.136
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02412
(220) 2004.05.21.
(732) BIG EYES Kft., Budapest (HU)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(546)

(546)

(511) 18
25

Utazótáskák és bõröndök.
Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.137
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02413
(220) 2004.05.21.
(732) Mensa HungarIQa Egyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Holló Dóra, Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Mensa HungarIQa – A legszínesebb szürkeállo-

mány!

(511) 16 Nyomdaipari termékek: könyvek, idõszaki kiadványok, ismertetõ füzetek, brosúrák, oktatási anyagok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás: IQ-rejtvények, logikai feladványok gyûjteményes kiadása.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások: intelligenciatesztek
szervezése és adminisztrálása; kutatások vezetése az oktatás, a
szociológia és a pszichológia területén; adatszolgáltatás és kommunikáció az intelligencia természetének kutatásáról, a magas
intelligenciájú személyekrõl és az intelligenciatesztekrõl.
(111) 184.138
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02550
(220) 2004.06.03.
(732) Építõipari Mesterdíj Alapítvány, Budapest (HU)
(546)

(511) 37

Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.141
(151) 2006.03.13.
M 04 02561
(220) 2004.07.20.
Mont Szerelõ és Vállalkozó Kft., Jászberény (HU)
dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek (amelyek nem tartoznak más osztályokba); ércek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111) 184.142
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02562
(220) 2004.06.03.
(732) „HOME SWEET HOME” Lakberendezési,
Bútorkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Popgyákunik Péter, Popgyákunik & Bozzay Ügyvédi Iroda,
Szombathely
(546)

(111) 184.139
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02551
(220) 2004.06.03.
(732) Építõipari Mesterdíj Alapítvány, Budapest (HU)
(546)

(511) 37

Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 184.140
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02560
(220) 2004.07.12.
(732) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalnemûk.
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(111) 184.143
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02564
(220) 2004.06.03.
(732) Juronics Péter, Pomáz (HU)
(740) Kormos Ágnes Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) SOLIPONT
(511) 3
Kozmetikumok.
37 Szoláriumok javítása, szerelése és szervizszolgáltatása.
44 Szépségápolási szolgáltatások emberek részére, különösen
szoláriumszolgáltatás.
(111) 184.144
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02565
(220) 2004.06.03.
(732) RETICOLO Ingatlanberuházó, Mûemlékrekonstrukciós,
Környezetvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; beruházásszervezés; jog szolgáltatások.
(111) 184.145
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02568
(220) 2004.06.03.
(732) Zár-Vasalás ’97 Szerszámkereskedelmi Rt., Budapest (HU)
(740) Kása Gyöngyi, Budapest
(541) S.I.B.
(511) 6
Ablakgörgõk, ablakkeretek, ablaktokok fémbõl, ablakkeret-rögzítõk, ablakkilincsek fémbõl, ablakredõnyök, zsaluk fémbõl, ablakszárnyrögzítõk fémbõl, acél nyers vagy félig megmunkált állapotban, acélredõnyök, acélrudak, ajtóbetétek fémbõl, ajtócsukó készülékek (nem elektromos), ajtókeretek, ajtótokok
fémbõl, ajtókilincsek fémbõl, ajtókopogtatók, ajtónyitó szerkezetek (nem elektromos), ajtóreteszek, ajtószerelvények fémbõl, ajtóvasalások, ajtózárak fémbõl, anyacsavarok fémbõl, ágylábgörgök fémbõl, ágyvasalások fémbõl, bádogkannák.
(111) 184.146
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02570
(220) 2004.06.03.
(732) OLE TORERO, S.L., Madrid (ES)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati, lábbeli, sapkák, kalapok, valamint nõi, férfi és
gyermekkonfekció.
(111) 184.147
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02571
(220) 2004.06.01.
(732) Florin Vegyipari és Kereskedelmi Részvénytársaság,
Szeged (HU)
(541) Varikopax
(511) 3
Kozmetikai készítmények, bõrápoló szerek.
5
Gyógyszerészeti készítmények, bõrápoló gyógyszerkészítmények, lábápoló visszérkrém-készítmények.
(111) 184.148
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02713
(220) 2004.06.15.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) Barbara-Dumáljuk meg!
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építkezéshez használt üveget);
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sortcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.149
(151) 2006.03.13.
M 04 02712
(220) 2004.06.15.
Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

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

(111) 184.150
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02711
(220) 2004.06.15.
(732) Bakemark Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MEISTER PLATINUM
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111) 184.151
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02710
(220) 2004.06.15.
(732) CRONNER Kft., Békéscsaba (HU)
(541) SCARLETT
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(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111) 184.152
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02708
(220) 2004.06.15.
(732) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Ócsai József ügyvéd, Budapest
(541) Telematrix
(511) 9
Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; telefon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.
(111) 184.153
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02705
(220) 2004.06.15.
(732) Göbölös Ferenc, Jászberény (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cikkek, sebészeti varratanyagok.
(111) 184.154
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02701
(220) 2004.06.15.
(732) Köblösné Szentpéteri Ágnes, Budapest (HU)
(740) dr. Kéri Marianna ügyvéd, Dr. Kéri – dr. Hazai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SUNFRUIT
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 184.155
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02700
(220) 2004.06.15.
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt.,
Budapest (HU)
(541) SZIK ARANYA
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111) 184.156
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02699
(220) 2004.06.15.
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt.,
Budapest (HU)

(541) PUSZTA GOLD
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztõ,
sütõporok, só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.157
(151) 2006.03.13.
M 04 02990
(220) 2004.07.07.
Active Verlags Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
dr. Ékes Edward, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(300)
(740)
(554)

184.158
(151) 2006.03.13.
M 04 02989
(220) 2004.07.07.
Active Verlags Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
dr. Ékes Edward, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

ACTIVE VERLAGS

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
184.159
(151) 2006.03.13.
M 04 02961
(220) 2004.07.07.
KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
346.033
2004.04.30. CZ
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez, cukorkaáruk, jégfrissítõ italokhoz és ételekhez, sörbet (fagylalt), kávéalapú italok, ka-
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kaó és csokoládé alapú italok, teaalapú italok, aromák italokhoz
az illóolajok kivételével, nádcukorszirup, öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok,
gyümölcsnektárok, szörpök és más eszenciák italok elõállítására,
sörök.
33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).
(111) 184.160
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02889
(220) 2004.06.25.
(732) M PROFOOD Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Marján István, Marján Ügyvédi Iroda, Pécs
(541) Big Power TNT Muscle Fitform
(511) 29 Fehérje emberi fogyasztásra. Kazein táplálkozási használatra.
30 Kakaóalapú italok.
(111) 184.161
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02849
(220) 2004.06.25.
(732) Villányi Tamás, Balatonföldvár (HU);
Fellegi Tamás, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.162
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02847
(220) 2004.06.25.
(732) PANNONDRINK és MILLENIUM Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 29

Fehérje emberi fogyasztásra; kazein táplálkozási használatra.

(111) 184.164
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02845
(220) 2004.06.25.
(732) Tool-Product Gyártástechnika Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Pénészlek (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen
(541) KASUKA
(511) 7
Motorral hajtott gépek és szerszámgépek árucsoporton belüli a gépi meghajtású fémipari fúró, maró és gépi meghajtású fémipari forgácsoló szerszámok.
8
A kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök árucsoporton belüli a kézi meghajtású fúró, maró és kézi meghajtású forgácsoló szerszámok, eszközök.
(111) 184.165
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02844
(220) 2004.06.25.
(732) Vilka Hungaria Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Termelõ és
Értékesítõ Kft., Biatorbágy (HU)
(541) VILKA
(511) 29 Hús, hal- baromfi és vadhús; húskivonatok, tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek, étkezési olajok és
zsírok.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

184.166
(151) 2006.03.13.
M 04 02841
(220) 2004.06.25.
Aqua Hungária Kft., Orosháza (HU)

SEVEN SPRINGS
32

Ásványvizek, szénsavas vizek.

184.167
(151) 2006.03.13.
M 04 02834
(220) 2004.06.25.
Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) BÉRES EGÉSZSÉGTÁR SZEMERÕ
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)

184.168
(151) 2006.03.13.
M 04 02833
(220) 2004.06.25.
Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) ANTIOX VITAL
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(511) 33

Finomszeszalapú vodkakészítmény.

(111) 184.163
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 02846
(220) 2004.06.25.
(732) M PROFOOD Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Marján István, Marján Ügyvédi Iroda, Pécs
(541) Lagoon

(111)
(210)
(732)
(740)

184.169
(151) 2006.03.13.
M 04 03567
(220) 2004.08.23.
Mittal Steel Technologies Limited, Port Louis (MU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) MITTAL
(511) 6
Vasból, acélból, vasötvözetekbõl készült termékek, közvetlenül redukált vastermékek, közvetlenül redukált vas, ónozott lemezek, galvanizált acél, színes bevonatú acél vagy alumíniummal
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bevont acél, vas, acél, vasötvözetek, közvetlenül redukált vas,
ólomlemezek galvanizált acél, színezékkel bevont acél vagy alumíniummal bevont acéltermékek, tömbök, lemezek, csövek, vezetékek, lapok, szalagok, fóliák, rudak, huzalok, tekercsek, acéltámok, bugák, elõhengerelt bugák, tömbök, szelvények és egyéb
idomdarabok; vasérc; bugák és fémek vasúti pályákhoz; fém építési anyagok; nem elektromos kábelek, huzalok és kötelek acélból, acél-, vasötvözetek, közvetlenül redukált vas-, ólomlemezek,
galvanizált acél, színezékkel bevont vagy alumíniummal bevont
acél; lakatosáruk; szögek és egyéb acéláruk, edzett acél; fémtermékek.
40 Galvanizálás, acéltisztítás; közvetlenül vas közvetlen redukálása; acélgyártás, acéledzés, acélöntés; fémgyártás; fémedzés;
fémöntés.
(111) 184.170
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 03430
(220) 2004.08.10.
(732) PIPER Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bük (HU)
(740) dr. Rétvári Beáta ügyvéd, Budapest
(546)
(511) 11 Fûtéstechnika, fõleg padlófûtés, fûtési szerelvények, fogyasztói vízellátó és vízvezeték- berendezések, csövek egészségügyi berendezések részére; hûtõberendezések, fogyasztói vízvezetékrendszerek, szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez, vízszolgáltató berendezésekhez, vízvezetékekhez, fogyasztói gázhálózatrendszerek, fõleg gázleágazó rendszerek és
szerelvények, gázcsövek, szerelvények és gázkészülékek, klímaberendezések és klímarendszerek.
(111) 184.171
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 03431
(220) 2004.08.10.
(732) SOFFASS S.p.A., Porcari (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(111) 184.174
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 03560
(220) 2004.08.23.
(732) SOLITAIDA Ingatlanforgalmazó és Befektetési Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Illés Tibor, Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25

(111) 184.175
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 03559
(220) 2004.08.23.
(732) SOLITAIDA Ingatlanforgalmazó és Befektetési Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Illés Tibor, Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) LILAC
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.176
(151) 2006.03.13.
M 04 03551
(220) 2004.08.23.
Széchenyi Étterem Kft., Budapest (HU)
dr. Polgár Iván, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 43
(511) 16 Krepp-papír és puha papír; papírtermékek és/vagy cellulóztermékek háztartási használatra, személyes egészségügyi célokra
és testápoláshoz, nevezetesen zsebkendõk, arckendõk, asztalkendõk, szalvéták, abszorbeáló papírtekercsek és toalettpapír tekercsek háztartási kiszerelésben és termelõi és ipari kiszerelésben;
minden további ezen áruosztályba tartozó áru kivételével.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

Étel- és italszolgáltatás, vendéglátás, szállásadás.

(111) 184.177
(210) M 04 03552
(732) Molnár Csaba, Csömör (HU)
(546)

(151) 2006.03.13.
(220) 2004.08.23.

(111) 184.172
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 03427
(220) 2004.08.10.
(732) Kovács József László, Budapest (HU)
(541) BLACKRIDERS
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.173
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 03426
(220) 2004.08.10.
(732) K&H Bank Rt., Budapest (HU)
(541) K&H Áruhitel kártya
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

(511) 37
(111)
(210)
(732)
(740)
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184.178
(151) 2006.03.13.
M 04 03554
(220) 2004.08.23.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Benke Gábor, Basa és Benke Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(111) 184.180
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 03557
(220) 2004.08.19.
(732) Mike Rottár, Kecskemét (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; 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 alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 184.179
(151) 2006.03.13.
(210) M 04 03556
(220) 2004.08.23.
(732) EUROMÉDIA Lapkiadó Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 16
35
38
41

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)

Édesipari termék, különösen rágógumi.

184.183
(151) 2006.03.14.
M 01 04098
(220) 2001.07.23.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NATURIS
(511) 29 Tej és tejtermék.

(111) 184.185
(151) 2006.03.17.
(210) M 03 05049
(220) 2003.11.27.
(732) Promenade Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.186
(151) 2006.03.21.
(210) M 04 00921
(220) 2004.03.01.
(732) SOLSTAR Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Ásványi élelmiszer-kiegészítõk; vitaminkészítmények;
gyógynövények.

Papírból készült termék, nyomdaipari termékek; fényképek.
Reklámozás.
Távközlés.
Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(111)
(210)
(732)
(740)

184.187
(151) 2006.03.21.
M 01 02566
(220) 2001.05.03.
Felix Dennis, London (GB)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) MAXIM
(511) 16 Nyomtatványok, nyomtatott kiadványok; könyvek, idõszakos kiadványok és folyóiratok.
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mennyi szükséges iktatás elvégzése, statisztikai beszámolók készítése klinikai kutatásokról.
41 A klinikai kutatások helyszínén dolgozó személyzet képzése a gyógyszerprotokoll követelményeinek megfelelõ tesztek és
mértékrendszerek alkalmazásáról, valamint az orvosi és kutatási
berendezések használatáról.
42 Management típusú, tudományos és technikai természetû
szolgáltatások a klinikai kutatások számára a gyógyszerkutatás
területén, mégpedig a protokoll és kutatások megismertetése másokkal; tanácsadási szolgáltatások a gyógyszerekkel kapcsolatos
klinikai kutatások tudományos és technikai nézõpontjairól, mégpedig felhívni mások figyelmét a vezetõ klinikai protokoll, a kutatások és az Élelmiszer és Gyógyszer Igazgatóság szabályozási követelményeire; szakmai közlemények másoknak a gyógyszerprotokoll által elvárt klinikai beszámolókról; szakmai írások másoknak a klinikai kutatási jelentésekrõl; adatbázis-fejlesztõ szolgáltatás a klinikai kutatásokkal kapcsolatos összegyûjtött adatok feldolgozására.

(111) 184.188
(151) 2006.03.21.
(210) M 04 01093
(220) 2004.03.10.
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields
Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Tisztítószerek, szappan, sampon és fürdetõszerek állatok
számára; szájöblítõ és leheletfrissítõ állatok számára.
5
Állatgyógyászati és egészségügyi készítmények és anyagok; gyógyhatású adalékok állati táplálékokhoz; táplálékkiegészítõk állatok részére; gyógyhatású fogtisztító szerek, szájöblítõk
és leheletfrissítõk állatok számára; fertõtlenítõszerek; rovarirtó
szerek; féregirtó nyakörvek; gyógyhatású sampon, fürdetõszerek,
szappan és tisztítószerek állatokkal kapcsolatos használatra.
6
Más áruosztályba nem tartozó nem nemesfémbõl készült
termékek; pórázok, láncok, nyakörvek; alkatrészek és kiegészítõk
az említett termékekhez.
16 Könyvek; folyóiratok; idõszaki lapok; nyomdaipari termékek; albumok; fotók és poszterek; papíráruk és irodai kellékek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolóés burkolóanyagok; mûvészeti anyagok; papírból készült evõeszközök; állatok szállítására alkalmas tárolók és azokhoz alkatrészek és tartozékok; lapát háziállat-ürülék eltávolítására és ehhez
alkatrészek és tartozékok.
18 Bõrbõl és bõrutánzatból készült termékek; útiládák, dobozok, táskák, levéltárcák és pénztárcák; esernyõk és napernyõk, sétapálcák; lószerszám; takarók állatoknak; valamennyi említett
termékhez alkatrészek és kiegészítõk.
21 Eszközök és edények háztartási célokra (nem nemesfémbõl
és nem nemesfém bevonattal); dezodoráló készülékek személyes
használatra; azonosító címkék, hordók, tálcák és gyûrûk állatok
részére; fésûk, szivacsok és kefék; takarítóeszközök; háztartási és
kertészeti kesztyûk; üvegáru; más osztályokba nem sorolt porcelán- és fajanszáru; ketrecek és alomtálcák háziállatok részére; mûtojások; lapát háziállat-ürülék eltávolítására és mindezek alkatrészei és tartozékai.
22 Fészekrakáshoz használatos és ágynemûtöltõ anyagok állatok részére; állatketrecekhez szükséges fûrészpor; szûrökhöz
használható szintetikus szálak és mindezek alkatrészei és tartozékai.
27 Takarók és gyékények.
28 Játékok, játékszerek és játszóeszközök állatok részére; rágásra alkalmas, nem ehetõ, játékok állatok részére; alkatrészek és
kiegészítõk az említett termékekhez.
31 Más osztályba nem sorolt mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek és magvak; élõ állatok; friss gyümölcsök és
zöldségek; állati táplálékok és táplálékkiegészítõk állatok részére,
szépiacsontok; csontok és ehetõ gumicsontok; állati alom.
(111) 184.190
(151) 2006.03.21.
(210) M 03 04538
(220) 2003.10.29.
(732) Ingenix, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Eden Prairie, Minnesota (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) I-3 RESEARCH
(511) 35 Management típusú, üzleti természetû szolgáltatások a klinikai kutatások számára a gyógyszerkutatás területén, mégpedig a
klinikai kutatás elvégzéséhez szükséges helyszín elõkészítése, a
gyógyszerek és egyéb kísérleti ellátások importjának elvégzése;
forgalmazásuk a klinikai kísérleti helyszínekre és helyszínekrõl, a
laboratóriumi mintapéldányok központi gyûjteményének rendezése, az Élelmiszer és Gyógyszer Igazgatóság által elõírt vala-

(111)
(210)
(732)
(740)

184.191
(151) 2006.03.23.
M 04 01217
(220) 2004.03.18.
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull (GB)
Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MOBIL’AIR
(511) 3
Levegõ- és légtér-illatosító készítmények; potpurri; füstölõ,
illatosító készítmények és illatosító gyertyák, illatanyagot tartalmazó légfrissítõk; illóolajok; illatanyagpermetek beltéri használatra.
5
Légfrissítõ készítmények; légtisztító készítmények; beltéri
légfrissítõk; légillatosító készítmények; dezodorok nem személyes használatra; szagközömbösítõ készítmények; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok, különösen rovarok, élõsködõk, hernyók irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek.
11 Levegõ- és légtér-illatosító, -tisztító és/vagy frissítõ készülékek és berendezések; mindezek tartozékai, szerelvényei és alkatrészei.
(111) 184.192
(151) 2006.03.23.
(210) M 03 02072
(220) 2003.05.14.
(732) FileNet Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Costa Mesa, Kalifornia (US)
(300) 78/185,061
2002.11.14. US
(740) dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
(111)
(210)
(732)
(740)

Számítógépes szoftver.

184.194
(151) 2006.03.23.
M 03 05621
(220) 2003.12.23.
ARANYKOR KHT., Budapest (HU)
Mester Tamás szabadalmi ügyvivõ, SWORKS Nemzetközi
Szabadalmi Ügyvivõi Iroda Kft., Budapest

(541) ARANYKOR
(511) 36 Gyûjtések szervezése, jótékonysági célú gyûjtések.
43 Állatpanziók, átmeneti szállások bérlete, bár (szolgáltatások), étkezdék, éttermek, gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható helyiségek bérlete,
kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok, óvodák, önkiszolgáló éttermek, panziók, rendezvényekhez
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termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása
(idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai
szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás), vendéglátóipar.
44 Alkoholbetegek elvonó kezelése, aromaterápiás szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások, fizi(k)oterápia, fodrászszalonok, fogászat, gyógyszerészeti tanácsadás, klinikák, kórházi szolgáltatások, közfürdõk higiéniai célokra, masszázs, menhelyek (szociális otthonok), mezõgazdasági felszerelések kölcsönzése, optikusok szolgáltatásai, orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, otthonok lábadozók utókezelésére, plasztikai sebészet, pszichológus szolgáltatásai, szanatóriumok, szépségszalonok, szülésznõk szolgáltatásai, török fürdõk,
vérbanki szolgáltatások.
(111) 184.195
(151) 2006.03.23.
(210) M 04 01851
(220) 2004.04.22.
(732) Ramon Guiral Broto, Ibiza (Baleares) (ES)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására és másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; akusztikus lemezek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; fényképészeti és moziberendezések és eszközök.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
43 Éttermekben, kávézókban, bárokban és kocsmákban nyújtott szolgáltatások.
(111) 184.196
(151) 2006.03.23.
(210) M 04 01216
(220) 2004.03.18.
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Winterthur (CH)
(740) Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) FRESHMATIC
(511) 3
Levegõ- és légtér-illatosító készítmények; potpurri; füstölõ,
illatosító készítmények és illatosító gyertyák, illatanyagot tartalmazó légfrissítõk; illóolajok; illatanyagpermetek beltéri használatra.
5
Légfrissítõ készítmények; légtisztító készítmények; beltéri
légfrissítõk; légillatosító készítmények; dezodorok nem személyes használatra; szagközömbösítõ készítmények; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok, különösen rovarok, élõsködõk, hernyók irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek.
(111) 184.197
(151) 2006.03.23.
(210) M 04 01028
(220) 2004.03.08.
(732) ICI PAINTS DECO GMBH, Hilden (DE)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(541) MOLTOFLAIR
(511) 2
Festékek, kencék, mázak, lakkok; tapéta eltávolítására alkalmas készítmények; festékjellegû fedõanyagok falakhoz és
mennyezetekhez.
3
Tisztítószerek; kéztisztító készítmények; ecsettisztító készítmények; cukorszappan; penészeltávolító készítmények; festék- és mázeltávolító készítmények; készítmények burkoló- és járólapok, beton, útburkoló kövek és természetes kövek tisztítására;
szigetelõanyag eltávolítására alkalmas készítmények.

19 Nemfémes építõanyagok; cementkeverék; készítmények felületek és faanyagok repedéseinek, lyukainak és egyéb hibáinak
kitöltésére; tömítõhab; facserzõ anyag; csempeillesztõ cement;
hézagolókészítmények; tömedékbevonó készítmények; szigetelõcsík ajtókhoz és ablakokhoz; vakolatjellegû bevonószerek; készítmények vakolatfelületek javítására vagy simítására; UPVC
másodlagos vagy dupla üvegezõszerek; a felsoroltak alkatrészei
és tartozékai.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.198
(151) 2006.03.23.
M 04 00885
(220) 2004.02.26.
British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Think KENT, Think...
(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.199
(151) 2006.03.23.
M 04 00886
(220) 2004.02.26.
British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) KENT Inspiration
(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.200
(151) 2006.03.23.
M 04 00887
(220) 2004.02.26.
British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) KENT Imagination
(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.201
(151) 2006.03.23.
M 04 00888
(220) 2004.02.26.
British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) KENT Exploration
(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.202
(151) 2006.03.23.
M 04 01966
(220) 2004.04.29.
Kübler, Heinfred, Heidenheim (DE)
dr. Varga Márta ügyvéd, Varga és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló szerek, festõanyagok, maróanyagok, nyers és természetes gyanták
különösen: festékek, kencék, lakkok.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, különösen: tömítõ-, kitömõ- és
szigetelõanyagok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, gyékények és nádfonatok, más padlóburkolatok, nem textil falikárpitok.
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(111) 184.203
(151) 2006.03.23.
(210) M 04 01171
(220) 2004.03.16.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)
(546)

(511) 29

(111) 184.208
(151) 2006.03.23.
(210) M 04 02066
(220) 2004.04.30.
(732) Csõvári János, Kiskõrös (HU); Dedák Pál, Kiskõrös (HU);
Kovács Tibor, Nagykörû (HU)
(546)

Zöldpaprikakonzerv.

(111) 184.204
(151) 2006.03.23.
(210) M 04 01426
(220) 2004.03.29.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)
(554)

(511) 33

Almapálinka.

(111) 184.209
(151) 2006.03.23.
(210) M 04 01786
(220) 2004.04.20.
(732) Sanofi-Synthélabo Magyarország Kereskedelmi
és Szolgáltató Rt., Budapest (HU)
(546)
(511) 29

Székelykáposzta-konzerv.

(111) 184.205
(151) 2006.03.23.
(210) M 03 04906
(220) 2003.11.19.
(732) Edelhardt Aktiengesellschaft, Schaan, Lichtenstein (LI)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) FESTETICS BORHÁZ
(511) 33 Borok.

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi gombákat
pusztító anyagok, gyomirtó szerek.

(111) 184.206
(151) 2006.03.23.
(210) M 03 04684
(220) 2003.11.06.
(732) Szabó József, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) „O-3”
(511) 3
Kozmetikai készítmények, hajmosó szerek, fogkrémek,
szappanok, illatszerek, illóolajok.
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok.
(111) 184.207
(151) 2006.03.23.
(210) M 03 05375
(220) 2003.12.09.
(732) VINDIVIDUUM Termelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Törökbálint (HU)
(740) dr. Kárpáti Margit, Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33 Badacsonyi eredetmegjelölés területérõl származó szürkebarát bor.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.210
(151) 2006.03.23.
M 04 01795
(220) 2004.04.20.
HNS Mûszaki Fejlesztõ Kft., Gyõr (HU)
dr. Józsi István ügyvéd, Budapest

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
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(111) 184.211
(151) 2006.03.23.
(210) M 04 01796
(220) 2004.04.20.
(732) HNS Mûszaki Fejlesztõ Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Józsi István ügyvéd, Budapest
(541) HNS
(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 184.212
(151) 2006.03.23.
(210) M 04 01792
(220) 2004.04.20.
(732) ESMA Sajtó- és Public Relations Ügynökség Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bezsilla Katalin ügyvéd, Budapest
(546)

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

vonatkozásában; jármûvekkel kapcsolatos lízingfinanszírozási
szolgáltatások.
39 Jármûvek bérbeadása.
(111) 184.216
(151) 2006.03.23.
(210) M 03 04342
(220) 2003.10.15.
(732) Egervári Péter, Budapest (HU);
Gyura László, Budapest (HU);
Molnár László, Budapest (HU);
Opra-Szabó Csaba, Kerepes (HU)
(541) GOMORA
(511) 9
Mágneses adathordozók, hanglemezek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.223
(151) 2006.03.28.
M 05 03165
(220) 2005.09.30.
OPITEC Kft., Biatorbágy (HU)
Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.224
(151) 2006.03.28.
M 05 03314
(220) 2005.10.13.
Taljebbini Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(111) 184.213
(151) 2006.03.23.
(210) M 04 01975
(220) 2004.04.29.
(732) Fénykiadó Kft., Orosháza (HU)
(541) DAFLOREL
(511) 5
Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, bébiételek, probiotikus készítmények.
(111) 184.214
(151) 2006.03.23.
(210) M 04 00994
(220) 2004.03.04.
(732) Mazda Motor Corporation, Hiroshima-ken (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítási szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások és lízingkonstrukcióban történõ vásárlások finanszírozása jármûvek

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kávépótló szerek; 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 alkoholmentes italok; gyümölcs- és zöldséglevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)
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demek kölcsönzése, mûholdas átvétel, rádióadás, számítógépes
terminálok közti összeköttetés, távkonferencia-szolgáltatás, távközlési berendezés kölcsönzése, távközlési beszédterelõ és összeköttetési szolgáltatás, távközlési kapcsolat létesítése világhálóval, telefon-összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások.

(546)

(111) 184.228
(151) 2006.03.29.
(210) M 04 02623
(220) 2004.06.08.
(732) MY77 Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
(546)
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(511) 25
(111) 184.226
(151) 2006.03.28.
(210) M 05 03099
(220) 2005.09.26.
(732) BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Ruházati cikkek, cipõk kalapáruk.

(111) 184.229
(151) 2006.03.29.
(210) M 04 02458
(220) 2004.05.26.
(732) EDDSZ Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók
Demokratikus Szakszervezete, Budapest (HU)
(740) Barsi Károly, Budapest
(541) EDDSZ KÖZSZOLGÁLATI BIZOTTSÁGA
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós termékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.
(111) 184.227
(151) 2006.03.29.
(210) M 05 03386
(220) 2005.10.19.
(732) SAT-TRAKT Kft., Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) ECHOLITE
(511) 9
Adók, nagyfrekvenciás generátorok, antennák, anyagok
elektromos vezetékekhez, betörésgátló riasztókészülékek, csatlakozók, konnektorok, detektorok, elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására, elektronikus jeladók, erõsítõk, hangfelvevõ
készülékek, hangfelvétel-hordozók, hangszórók, hangosbemondók, hangvisszaadó készülékek, integrált áramkörök, ipari mûveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések, kábelek,
kompakt (CD) lemezjátszók, kompaktlemezek (CD), lemezmeghajtók, mágneses adathordozók, memóriakártyák, modemek, monitorok (hardver), mûholdak, mûholdas navigációs készülékek,
olvasóegységek, optikai adathordozók, optikai készülékek és eszközök, radarkészülékek, rádiókészülékek, rádiótelefon-készülékek, riasztók, sebességellenõrzõ készülékek jármûvekhez, sebességmérõ mûszerek, számítógépek, szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevõkészülékkel használhatók, távadók, távirányító készülékek, telefonhuzalok, telefonkészülékek, televíziós készülékek, tükrök, vevõkészülékek, videokamerák, videoképernyõk, videomagnók, képmagnók, videoszalagok, videotelefonok, zavarszûrõ készülékek, visszaverõdés-mérõk, digitális
(DVD) lemezek, DVD író-olvasó berendezések.
11 Légkondicionáló berendezések, légcserélõ berendezések,
klímaberendezések.
38 Hozzáférés biztosítása világhálón, információszolgálat távközlési ügyekbe, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés, mo-

(111) 184.230
(151) 2006.03.29.
(210) M 04 02459
(220) 2004.05.26.
(732) EDDSZ Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók
Demokratikus Szakszervezete, Budapest (HU)
(740) Barsi Károly, Budapest
(541) EDDSZ Budapesti Bizottsága
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(111) 184.231
(151) 2006.03.29.
(210) M 04 02619
(220) 2004.06.08.
(732) Cargill Palm Products Sdn. Bhd. (Malajziai cég),
Kuala Lumpur (MY)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) HYSOC
(511) 29 Pálmamagolaj élelmezésre; pálmaolaj élelmezésre; folyékony fõzõolajok; vajolajpótlók; kakaóvajpótlók; fõzõolajok; étkezési olajok élelmiszerek fõzéséhez; étkezési olajok fõzõedények beolajozásához ecsettel; étkezési olajok fõzõedények beolajozásához bepermetezéssel; étkezési olajok és zsírok.
(111) 184.232
(151) 2006.03.29.
(210) M 04 02457
(220) 2004.05.26.
(732) Chang Ming Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

M531

Ruházati cikkek, cipõk, kalap.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/5
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111) 184.233
(151) 2006.03.29.
(210) M 04 02464
(220) 2004.05.26.
(732) Videobank Pannonia 21 Kft. (Komáromy-Poros László),
Budakeszi (HU)
(541) A NAP ÜZENETE
(511) 3
Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek,
fogkrémek.

(111)
(210)
(732)
(740)

184.239
(151) 2006.03.29.
M 05 03373
(220) 2005.10.18.
ERSTE BANK Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(111) 184.234
(151) 2006.03.29.
(210) M 04 02465
(220) 2004.05.26.
(732) ABACOMP Kft., Budapest (HU)
(541) FLIGHTSEEING
(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 184.235
(151) 2006.03.29.
(210) M 04 02303
(220) 2004.05.14.
(732) The Coleman Company, Inc., Wichita, Kansas (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(546)

(511) 11

184.240
(151) 2006.03.29.
M 05 03514
(220) 2005.11.02.
VSDC Corporate Training Ltd., Limassol (CY)
Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ,
S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

Melegített medencés gyógyfürdõk.

(111) 184.236
(151) 2006.03.29.
(210) M 05 03275
(220) 2005.10.12.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35
41
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.237
(151) 2006.03.29.
(210) M 05 03277
(220) 2005.10.12.
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(541) OLZIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 184.238
(151) 2006.03.29.
(210) M 05 03145
(220) 2005.09.29.
(732) Nav N Go Korlátolt Felelõsségû Társaság, Izsák (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 9

(111)
(210)
(732)
(740)

Számítógépprogram és -szoftver.

Üzleti tanácsadás.
Szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenység.

184.241
(151) 2006.03.29.
M 05 03638
(220) 2005.11.11.
ERSTE Bank Befektetési Magyarország Rt., Budapest (HU)
dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields
Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) klikkbróker
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.242
(151) 2006.03.29.
M 05 03658
(220) 2005.11.11.
KEEWAY Nemzetközi Fejlesztési Kft., Miskolc (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 12

M532

Motorkerékpárok.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/5
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111) 184.243
(151) 2006.03.29.
(210) M 05 03503
(220) 2005.10.28.
(732) Fly Horse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, adminisztráció, irodai
munkák.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.

(111) 184.244
(151) 2006.03.29.
(210) M 05 03639
(220) 2005.11.11.
(732) ERSTE Bank Befektetési Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields
Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 266 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 181.303, 182.350,
182.351, 183.350, 183.351, 183.420, 183.559, 183.570, 183.749,
183.919, 183.933, 183.957, 183.958, 183.960–183.965,
183.967–183.980, 183.986, 183.987, 184.002–184.180, 184.183,
184.185–184.188, 184.190–184.192, 184.194–184.214, 184.216,
184.223–184.244,

M533

