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Lajstromozott védjegyek

42 Hotelfoglalás, szállásügynökségek (hotelek, panziók), szállodai szolgáltatások, szobafoglalás, panziók lefoglalása, szállodák igazgatása.

(111) 174.451
(151) 2006.04.26.
(210) M 01 05418
(220) 2001.10.12.
(732) Fi János Mihály, Vonyarcvashegy (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G.& K.
Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
(541) ÖBÖL KUPA
(511) 41 Sportversenyek rendezése.
(111) 176.153
(151) 2003.08.01.
(210) M 99 05395
(220) 1999.11.17.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch, Frankfurt am
Main
(541) Háló @ világ
(511) 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.
(111) 176.789
(151) 2003.10.06.
(210) M 02 00135
(220) 2002.01.15.
(732) Genini-2000 Kft., Budapest (HU)
(740) Pap Sándorné, Szigetszentmiklós
(541) CSONGOR ÉS TÜNDE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Számítógépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 178.733
(151) 2006.04.26.
(210) M 01 04613
(220) 2001.08.27.
(732) Network Appliance, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég) ,
Sunnyvale (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) NETWORK APPLIANCE
(511) 9
Egyszeres funkció elvégzésére rendeltetett állománykiszolgálók, célszámítógép-hardver és operációs szoftver.
16 Használati és felhasználói kézikönyvek egyszeres funkció
elvégzésére rendeltetett állománykiszolgálókkal, célszámítógép-hardverekkel és operációs szoftverekkel egységben árusítva.
(111)
(210)
(732)
(740)

181.535
(151) 2005.06.17.
M 03 02788
(220) 2003.06.26.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch, Frankfurt am
Main

(541) CLAUDIA COMEDY
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
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)

183.199
(151) 2005.12.20.
M 03 04777
(220) 2003.11.12.
Panasonic Magyarország Kft., Budapest (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)
(111) 176.797
(151) 2003.10.08.
(210) M 00 01807
(220) 2000.03.29.
(732) Kvadro Pannon Rt., Budapest (HU)
(541) FOLYÉKONY SZÖGEK
(511) 19 Nem fém építõanyagok.

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

(111) 178.496
(151) 2006.04.26.
(210) M 02 05892
(220) 2002.12.23.
(732) Turizmus Idegenforgalmi Kiadói Propaganda
és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Somogyi Zoltán ügyvéd, Somogyi és Szentes Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Budapest, the MICEst city, Hungary the MICEst

country

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; hirdetés, kereskedelmi információs ügynökségek, kiállítások szervezése.
39 Turistalátogatások, turistaügynökségek (kivéve szálloda- és
panziószolgáltatást), utaskísérés, utasszállítás, utazási irodák,
utazások szervezése.
41 Nevelés és szórakoztatás; tanítás, oktatás.

(111) 183.209
(151) 2005.12.20.
(210) M 03 03455
(220) 2003.08.15.
(732) International Business Machines Corporation (New York
állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Armonk,
New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BLUE MAGIC
(511) 9
Számítógépek; számítógéphardverek; számítógépszoftverek; számítógép-adapterek; számítógép- részegységek és perifériák; számítógép-memóriák; számítógép-interface-k; adatfeldolgozó berendezések; személyi számítógépek; desktopok; számítógépszerverek; számítógépek adatbázisszerverei; nyomtatók;
nyomtatószerverek; nyomtatómotorok; nyomtatómeghajtók;
szkennerek; szkennermotorok; szkennelõ készülékek; faxberen-
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dezések; integrált többfunkciós elektronikus eszközök; integrált
többfunkciós elektronikus rendszerek; integrált áramkörök;
nyomtatott áramkörök; mágneslemezek; lemezmeghajtók; kompaktlemezek; mágnesszalagok; magnetofonok; számológépek;
zsebszámológépek; pénztárgépek; faxok; számítógépegerek; számítógép-monitorok; hálózati számítógépek és ezekhez kapcsolódó perifériák; videojátékok; videoképernyõk; videomagnók; videoszalagok; számítógépprogramok; számítógépekkel és számítógépprogramokkal kapcsolatos, géppel olvasható eszközökön
rögzített dokumentáció és felhasználói kézikönyvek; számítógéphardverek, számítógépszoftverek és számítógéprendszerek üzemeltetéséhez, rendszerfunkció alkalmazásokhoz, iratkezelõ, iratkészítõ alkalmazásokhoz és komplex iratkezelõ rendszerekhez;
központi egységbõl, monitorból, billentyûzetbõl, merevlemez- és
floppylemez-meghajtóból, valamint igény szerinti számítógépperifériákból álló számítógépes munkaállomásokat magukban
foglaló számítógépes rendszerek; az elõbbiekben felsoroltakhoz
tartozó elektronikus formátumú felhasználói kézikönyvek.
16 Útmutató; számítógépekre, számítógépes készülékekre,
nyomtatókra, szkennerekre, faxtovábbító készülékekre, integrált
többfunkciós elektronikus eszközökre és rendszerekre, számítógépes rendszerekre, nyomtatókra, szkennerekre, faxtovábbító készülékekre és rendszerekre, illetve számítógépes programokra
vonatkozó dokumentáció és kiadványok; kézikönyvek; nyomtatott kiadványok; könyvek; folyóiratok; idõszaki kiadványok; újságok; nyomdatermékek, így idõszaki kiadványok, újságok,
könyvek, brosúrák, útmutató a számítógéphardverek, számítógépes hálózatok és számítógépes munkaállomások szoftvereinek
használói számára.
42 Számítógépprogramozás; számítógépszoftverek tervezése,
frissítése és karbantartása; adatbázis szerverekhez való hozzáférési idõ bérbeadása; számítógéphardverrel és -szoftverrel kapcsolatos mûszaki project tanulmányok; számítógéphardverrel, számítógépszoftverrel, nyomtatókkal, szkennerekkel, faxtovábbító
készülékekkel, rendszerintegrációval kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépes rendszerek elemzése; az internet használatával kapcsolatos szaktanácsadás és szakvélemény; számítógépek,
nyomtatók, szkennerek, faxtovábbító készülékek és rendszerek,
valamint számítógépszoftverek bérbeadása; jogi szolgáltatások;
tudományos és ipari kutatás.
(111) 183.535
(210) M 04 01461
(732) NetHír Kft., Gyõr (HU)
(546)

nálatával kapcsolatos tanácsadás és szakvélemény; online szerverszolgáltatás, webtárhely és domainnév-szolgáltatás (DNS).
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

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

183.597
(151) 2006.02.09.
M 03 04541
(220) 2003.10.29.
Monarchia 2000 Kft., Budapest (HU)

ADORO

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek,
táskák, utazótáskák, tárcák.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
183.655
(151) 2006.02.24.
M 03 03291
(220) 2003.08.01.
Holiday Invest Hotel Kõszeg Kft., Budapest (HU)

THALASSZO

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
183.656
(151) 2006.02.24.
M 03 03562
(220) 2003.08.27.
Csobota-Kis Árpád, Budapest (HU)
dr. Géczi Beatrix ügyvéd, Géczi és Géczi Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) HISTORICUM
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.245
(151) 2006.03.30.
M 04 02082
(220) 2004.04.30.
Dunaferr Lemezalakító Kft., Dunaújváros (HU)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(151) 2006.01.31.
(220) 2004.03.30.

(511) 35 Reklámozás, reklám- és hirdetõügynökség, hirdetési szolgáltatások, interaktív multimédiás, interneten továbbított és közölt hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása, hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése interneten;
multimédiás reklámkiadványok készítése, digitális adathordozón
és/vagy világhálón történõ forgalomba hozása.
38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynökségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felületek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publikálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetítése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhálón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus postaláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szolgáltatások, e-mail.
42 Globális számítógép-hálózatokon végrehajtott kereskedelmi mûveletek lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások, így
számítógép-programozás; számítógépszoftver tervezése, frissítése és karbantartása; internetes alkalmazások fejlesztése, adatbázisok üzemeltetése; weboldal tervezése, létrehozása, gyakorlati
megvalósítása és karbantartása megbízás alapján; internet hasz-

(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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.246
(151) 2006.03.30.
M 04 02075
(220) 2004.04.30.
FÉG Vevõszolgálat Kft., Budapest (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 35
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(546)

(111) 184.247
(151) 2006.03.30.
(210) M 04 02074
(220) 2004.04.30.
(732) FCI Furukawa Kompozit Szigetelõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, élõ növények, virágok, díszsaláták, díszkáposzták, friss fûszernövények, díszpaprikák, díszparadicsom, ehetõ virágok.

(511) 17

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

Szigetelõk.

(111) 184.248
(151) 2006.03.30.
(210) M 04 02076
(220) 2004.04.30.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(300) 2348702
2003.11.12. GB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) VUSTEDRA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények, valamint állatgyógyászati készítmények és anyagok.

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

184.252
(151) 2006.04.04.
M 04 03469
(220) 2004.08.13.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

Mr.Propre

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.
184.253
(151) 2006.04.04.
M 04 03470
(220) 2004.08.13.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(111) 184.249
(151) 2006.03.30.
(210) M 04 02077
(220) 2004.04.30.
(732) Pillár Anita, Szentes (HU); Pillár József, Szentes (HU);
ifj. Pillár József, Szentes (HU); Pillár Józsefné, Szentes (HU)
(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, élõ növények, virágok, díszsaláták, díszkáposzták, friss fûszernövények, díszpaprikák, díszparadicsom, ehetõ virágok.
(111) 184.250
(151) 2006.03.30.
(210) M 04 02078
(220) 2004.04.30.
(732) Pillár Anita, Szentes (HU); Pillár József, Szentes (HU);
ifj. Pillár József, Szentes (HU); Pillár Józsefné, Szentes (HU)
(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, élõ növények, virágok, díszsaláták, díszkáposzták, friss fûszernövények, díszpaprikák, díszparadicsom, ehetõ virágok.
(111) 184.251
(151) 2006.03.30.
(210) M 04 02079
(220) 2004.04.30.
(732) Pillár Anita, Szentes (HU); Pillár József, Szentes (HU);
ifj. Pillár József, Szentes (HU); Pillár Józsefné, Szentes (HU)

(511) 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.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.255
(151) 2006.04.10.
M 03 01171
(220) 2003.03.19.
Dr. Schumacher Magyarország Kft., Érd (HU)
dr. Mogyorósi Péter ügyvéd, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) DESCO
(511) 3
Tisztítószerek.
5
Fertõtlenítõszerek.

(111) 184.258
(151) 2006.04.12.
(210) M 03 00579
(220) 2003.02.13.
(732) GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU); Szonda Ipsos
Média- Vélemény és Piackutató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Gábor Viktor, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) NEMZETI MÉDIA ANALÍZIS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); adóbevallások elkészítése; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi
szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások szá-
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mára); bérszámfejtés; eladási propaganda (mások számára); elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; fénymásolás; fénymásológépek kölcsönzése; gazdasági elõrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyapjúanyagok becslése; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek
és készülékek köIcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés;
konzultáció személyzeti kérdésekben; öltöztetõszolgálat vállalkozások számára; könyvelés, könyvvizsgálat; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; lábon álló fa értékbecslése; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; munkaerõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete
távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás;
szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; tehervagonok helymeghatározása számítógéppel; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek); televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; újság-elõfizetések intézése (mások számára); állásközvetítõ irodák; árubemutatás; áruminták terjesztése; árverés; önköltségelemzés; üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés elõadómûvészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók
(szolgáltatásai); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozás (filmek); fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és
tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése (szórakoztatás);
fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók (szolgáltatásai); helyfoglalás show-mûsorokra; idõmérés sporteseményeken; játékkaszinó (szolgáltatásai);
játéktermi szolgáltatások nyújtása; jelbeszéd értelmezése; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könnyûbúvár-felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás-könyvtári
kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
leírószolgálat; levelezõ tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügynökségek mûvészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások;
mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások); oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ elektronikus publikációk; (nem letölthetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból); óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok;
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sportjátékok lebonyolítása; sport edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények

üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés; világítóberendezések kölcsönzése; színházak vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; állatidomítás; állatkertek üzemeltetése; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú információ; üdülõtáborok szolgáltatásai (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; anyagpróba; bakteriológiai kutatás; belsõépítészet; biológiai kutatás; csomagolás
tervezési szolgáltatások; divattervezés; felhõk szétoszlatása; fizikai kutatások; földmérés; geológiai felderítés; geológiai kutatás;
geológiai szakvélemények készítése; gépjármûvek mûszaki vizsgálata; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások; hosting szolgáltatások weboldalakhoz; idõjárás-elõrejelzõ szolgálat; ipari formatervezés; iparjogvédelmi figyelõszolgálat; iparjogvédelmi tanácsadás; jogi kutatás; jogi szolgáltatások; kozmetikai kutatás;
kõolajmezõk kiaknázásának elemzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fejlesztés (mások részére); mechanikai kutatás;
mértékhitelesítés (mérésügy); minõség-ellenõrzés; mûalkotások
hitelesítése; mûszaki kutatás; mûszaki szakértõi tevékenység;
mûszaki tervtanulmányok készítése; olajkutak ellenõrzése; olajkutatás; stíldíszítés (ipari formatervezés); szakvélemények adása
kõolajmezõkrõl; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal
kapcsolatban); számítógépprogramok adatainak és adatoknak az
átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépek kölcsönzése; számítógépes
adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógépprogramozás; számítógépszoftver fenntartása; szellemi
tulajdon licencek adása; szerzõi jogok kezelése; tenger alatti
kutatás; textilek tesztelése (kipróbálása); választottbírósági/döntõbírósági szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai
analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; építésiterv-készítés;
építészet; építészeti konzultáció.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.259
(151) 2006.04.12.
M 03 03508
(220) 2003.08.22.
Taiwan External Trade Development Council, Taipei (TW)
Mester Tamás szabadalmi ügyvivõ, SWORKS Nemzetközi
Szabadalmi Ügyvivõi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Szolgáltatások piaci helyzetrõl szóló információk biztosítása tekintetében; szolgáltatások piacfejlesztés és fejlõdés, piaci
promóció tekintetében; szolgáltatások kiállítások (kereskedelmi
rendezvények, kereskedelmi bemutatók) szervezése, rendezése
vonatkozásában.
42 Szogláltatások termékek (forma)tervezése és csomagolása
vonatkozásában.
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anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); asztali üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
22 Kötelek (nem gumiból és nem teniszütõ- vagy hangszerhúrként történõ felhasználásra), zsinegek, halászhálók, álcahálók,
sátrak, ponyvák (nem biztonsági ponyvák vagy gyerekkocsi-borítók), vitorlavásznak (vitorlák); párnázó- és tömítõanyagok (gumi
és mûanyagok kivételével); nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
25 Ruházati cikkek, lábbelik (ortopédiai cipõk kivételével),
kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak; gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek (kivéve ruházat, lábbelik és szõnyegek); karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek (nem elõkészített vagy átalakított); vetõmagok; élõ állatok; friss gyümölcsök
és zöldségek; élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára, maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes italok és más készítmények italokhoz (kivéve a kávé, tea vagy kakaó
alapúakat és a tejitalokat); gyümölcsitalok és gyümölcslevek,
szörpök.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 184.260
(151) 2006.04.13.
(210) M 03 03545
(220) 2003.08.26.
(732) GRANDS MAGASINS B-GMB, Paris (FR)
(300) 033212032
2003.02.26. FR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák, vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék (kivéve szigetelõanyagok), lakkok (festékek); rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok (nem fémekhez és nem vetõmagcsávázáshoz); nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok,
nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, zsírtalanító- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (világítás).
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; nem elektromos lakatosipari termékek;
fém tömegcikkek; fémcsövek; páncélszekrények; ércek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; nem
elektromos vágóeszközök; villák; kanalak (evõeszközök); borotvák.
9
Tudományos (nem orvosi) célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, 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, nevezetesen globális
kommunikációs hálózatok (úgy mint az internet), számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek; ortopédiai cikkek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi közlekedési eszközök.
13 Lövedékek; robbanóanyagok; tûzijáték szerek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik nem fogászati használatra; ékszerek, drágakövek; órák és idõmérõ eszközök.
15 Hangszerek.
18 Bõr és bõrutánzatok; állatbõrök, nyersbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok
és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, képkeretek.
21 Nem elektromos eszközök és tartályok háztartási és konyhai
célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk
és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt

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

184.261
(151) 2006.04.13.
M 03 03544
(220) 2003.08.26.
GRANDS MAGASINS B-GMB, Paris (FR)
033212038
2003.02.26. FR
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák, vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék (kivéve szigetelõanyagok), lakkok (festékek); rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok (nem fémekhez és nem vetõmagcsávázáshoz); nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok,
nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, zsírtalanító- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (világítás).
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6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; nem elektromos lakatosipari termékek;
fém tömegcikkek; fémcsövek; páncélszekrények; ércek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; nem
elektromos vágóeszközök; villák; kanalak (evõeszközök); borotvák.
9
Tudományos (nem orvosi) célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, 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, nevezetesen globális
kommunikációs hálózatok (úgy mint az internet), számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek; ortopédiai cikkek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi közlekedési eszközök.
13 Lövedékek; robbanóanyagok; tûzijáték szerek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik nem fogászati használatra; ékszerek, drágakövek; órák és idõmérõ eszközök.
15 Hangszerek.
18 Bõr és bõrutánzatok; állatbõrök, nyersbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok
és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, képkeretek.
21 Nem elektromos eszközök és tartályok háztartási és konyhai
célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk
és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); asztali üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
22 Kötelek (nem gumiból és nem teniszütõ- vagy hangszerhúrként történõ felhasználásra), zsinegek, halászhálók, álcahálók,
sátrak, ponyvák (nem biztonsági ponyvák vagy gyerekkocsi-borítók), vitorlavásznak (vitorlák); párnázó- és tömítõanyagok (gumi
és mûanyagok kivételével); nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
25 Ruházati cikkek, lábbelik (ortopédiai cipõk kivételével),
kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak; gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek (kivéve ruházat, lábbelik és szõnyegek); karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek (nem elõkészített vagy átalakított); vetõmagok; élõ állatok; friss gyümölcsök
és zöldségek; élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára, maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes italok és más készítmények italokhoz (kivéve a kávé, tea vagy kakaó
alapúakat és a tejitalokat); gyümölcsitalok és gyümölcslevek,
szörpök.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111) 184.262
(151) 2006.04.13.
(210) M 03 03543
(220) 2003.08.26.
(732) GRANDS MAGASINS B-GMB, Paris (FR)

(300) 033212042
2003.02.26. FR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák, vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék (kivéve szigetelõanyagok), lakkok (festékek); rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok (nem fémekhez és nem vetõmagcsávázáshoz); nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok,
nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, zsírtalanító- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (világítás).
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; nem elektromos lakatosipari termékek;
fém tömegcikkek; fémcsövek; páncélszekrények; ércek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; nem
elektromos vágóeszközök; villák; kanalak (evõeszközök); borotvák.
9
Tudományos (nem orvosi) célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, 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, nevezetesen globális
kommunikációs hálózatok (úgy mint az internet), számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek; ortopédiai cikkek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi közlekedési eszközök.
13 Lövedékek; robbanóanyagok; tûzijáték szerek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik nem fogászati használatra; ékszerek, drágakövek; órák és idõmérõ eszközök.
15 Hangszerek.
18 Bõr és bõrutánzatok; állatbõrök, nyersbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok
és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, képkeretek.
21 Nem elektromos eszközök és tartályok háztartási és konyhai
célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk
és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); asztali üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
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22 Kötelek (nem gumibó, és nem teniszütõ- vagy hangszerhúrként történõ felhasználásra), zsinegek, halászhálók, álcahálók,
sátrak, ponyvák (nem biztonsági ponyvák vagy gyerekkocsi-borítók), vitorlavásznak (vitorlák); párnázó- és tömítõanyagok (gumi
és mûanyagok kivételével); nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
25 Ruházati cikkek, lábbelik (ortopédiai cipõk kivételével),
kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórók; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak; gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek (kivéve ruházat, lábbelik és szõnyegek); karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek (nem elõkészített vagy átalakított); vetõmagok; élõ állatok; friss gyümölcsök
és zöldségek; élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára, maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes italok és más készítmények italokhoz (kivéve a kávé, tea vagy kakaó
alapúakat és a tejitalokat); gyümölcsitalok és gyümölcslevek,
szörpök.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; nem
elektromos vágóeszközök; villák; kanalak (evõeszközök); borotvák.
9
Tudományos (nem orvosi) célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, 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, nevezetesen globális
kommunikációs hálózatok (úgy mint az internet), számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek; ortopédiai cikkek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi közlekedési eszközök.
13 Lövedékek; robbanóanyagok; tûzijáték szerek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik nem fogászati használatra; ékszerek, drágakövek; órák és idõmérõ eszközök.
15 Hangszerek.
18 Bõr és bõrutánzatok; állatbõrök, nyersbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok
és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, képkeretek.
21 Nem elektromos eszközök és tartályok háztartási és konyhai
célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk
és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); asztali üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
22 Kötelek (nem gumiból és nem teniszütõ- vagy hangszerhúrként történõ felhasználásra), zsinegek, halászhálók, álcahálók,
sátrak, ponyvák (nem biztonsági ponyvák vagy gyerekkocsi-borítók), vitorlavásznak (vitorlák); párnázó- és tömítõanyagok (gumi
és mûanyagok kivételével); nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
25 Ruházati cikkek, lábbelik (ortopédiai cipõk kivételével),
kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórók; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak; gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek (kivéve ruházat, lábbelik és szõnyegek); karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek (nem elõkészített vagy átalakított); vetõmagok; élõ állatok; friss gyümölcsök
és zöldségek; élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára, maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes italok és más készítmények italokhoz (kivéve a kávé, tea vagy kakaó
alapúakat és a tejitalokat); gyümölcsitalok és gyümölcslevek,
szörpök.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák, vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék (kivéve szigetelõanyagok), lakkok (festékek); rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok (nem fémekhez és nem vetõmagcsávázáshoz); nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok,
nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, zsírtalanító- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (világítás).
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; nem elektromos lakatosipari termékek;
fém tömegcikkek; fémcsövek; páncélszekrények; ércek.
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tók), vitorlavásznak (vitorlák); párnázó- és tömítõanyagok (gumi
és mûanyagok kivételével); nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
25 Ruházati cikkek, lábbelik (ortopédiai cipõk kivételével),
kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak; gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek (kivéve ruházat, lábbelik és szõnyegek); karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek (nem elõkészített vagy átalakított); vetõmagok; élõ állatok; friss gyümölcsök
és zöldségek; élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára, maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes italok és más készítmények italokhoz (kivéve a kávé, tea vagy kakaó
alapúakat és a tejitalokat); gyümölcsitalok és gyümölcslevek,
szörpök.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák, vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék (kivéve szigetelõanyagok), lakkok (festékek); rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok (nem fémekhez és nem vetõmagcsávázáshoz); nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok,
nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, zsírtalanító- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (világítás).
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; nem elektromos lakatosipari termékek;
fém tömegcikkek; fémcsövek; páncélszekrények; ércek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; nem
elektromos vágóeszközök; villák; kanalak (evõeszközök); borotvák.
9
Tudományos (nem orvosi) célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, 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, nevezetesen globális
kommunikációs hálózatok (úgy mint az internet), számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek; ortopédiai cikkek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi közlekedési eszközök.
13 Lövedékek; robbanóanyagok; tûzijáték szerek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik nem fogászati használatra; ékszerek, drágakövek; órák és idõmérõ eszközök.
15 Hangszerek.
18 Bõr és bõrutánzatok; állatbõrök, nyersbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok
és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, képkeretek.
21 Nem elektromos eszközök és tartályok háztartási és konyhai
célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk
és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); asztali üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
22 Kötelek (nem gumiból és nem teniszütõ- vagy hangszerhúrként történõ felhasználásra), zsinegek, halászhálók, álcahálók,
sátrak, ponyvák (nem biztonsági ponyvák vagy gyerekkocsi-borí-

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

184.265
(151) 2006.04.13.
M 03 03540
(220) 2003.08.26.
GRANDS MAGASINS B-GMB, Paris (FR)
033212036
2003.02.26. FR
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák, vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék (kivéve szigetelõanyagok), lakkok (festékek); rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok (nem fémekhez és nem vetõmagcsávázáshoz); nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok,
nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, zsírtalanító- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (világítás).
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; nem elektromos lakatosipari termékek;
fém tömegcikkek; fémcsövek; páncélszekrények; ércek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; nem
elektromos vágóeszközök; villák; kanalak (evõeszközök); borotvák.
9
Tudományos (nem orvosi) célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
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jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, nevezetesen globális
kommunikációs hálózatok (úgy mint az internet), számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek; ortopédiai cikkek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi közlekedési eszközök.
13 Lövedékek; robbanóanyagok; tûzijáték szerek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik nem fogászati használatra; ékszerek, drágakövek; órák és idõmérõ eszközök.
15 Hangszerek.
18 Bõr és bõrutánzatok; állatbõrök, nyersbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok
és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, képkeretek.
21 Nem elektromos eszközök és tartályok háztartási és konyhai
célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk
és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); asztali üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
22 Kötelek (nem gumiból és nem teniszütõ- vagy hangszerhúrként történõ felhasználásra), zsinegek, halászhálók, álcahálók,
sátrak, ponyvák (nem biztonsági ponyvák vagy gyerekkocsi-borítók), vitorlavásznak (vitorlák); párnázó- és tömítõanyagok (gumi
és mûanyagok kivételével); nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
25 Ruházati cikkek, lábbelik (ortopédiai cipõk kivételével),
kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak; gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek (kivéve ruházat, lábbelik és szõnyegek); karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek (nem elõkészített vagy átalakított); vetõmagok; élõ állatok; friss gyümölcsök
és zöldségek; élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára, maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes italok és más készítmények italokhoz (kivéve a kávé, tea vagy kakaó
alapúakat és a tejitalokat); gyümölcsitalok és gyümölcslevek,
szörpök.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 184.266
(151) 2006.04.13.
(210) M 03 03539
(220) 2003.08.26.
(732) GRANDS MAGASINS B-GMB, Paris (FR)
(300) 033212043
2003.02.26. FR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák, vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék (kivéve szigetelõanyagok), lakkok (festékek); rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok (nem fémekhez és nem vetõmagcsávázáshoz); nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok,
nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, zsírtalanító- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (világítás).
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek, páncélszekrények, ércek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; nem
elektromos vágóeszközök; villák; kanalak (evõeszközök); borotvák.
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, nevezetesen globális
kommunikációs hálózatok (úgy mint az internet), számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek, ortopédiai cikkek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök.
13 Lövedékek, robbanóanyagok, tûzijáték szerek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik nem fogászati használatra; ékszerek, drágakövek; órák és idõmérõ eszközök.
15 Hangszerek.
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.
19 Nem fém építõanyagok, nem fémbõl készült merev építési
csövek, nem fémbõl készült hordozható szerkezetek, emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, képkeretek.
21 Nem elektromos eszközök és tartályok háztartási és konyhai
célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fésûk
és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), kefegyártáshoz használt
anyagok, takarítóeszközök, vasforgács, nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget), asztali üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
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22 Kötelek (nem gumiból és nem teniszütõ- vagy hangszerhúrként történõ felhasználásra), zsinegek, halászhálók, álcahálók,
sátrak, ponyvák (nem biztonsági ponyvák vagy gyerekkocsi-borítók), vitorlavásznak (vitorlák), párnázó- és tömítõanyagok (gumi
és mûanyagok kivételével), nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
25 Ruházati cikkek, lábbelik (ortopédiai cipõk kivételével),
kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek (kivéve ruházat, lábbelik és szõnyegek); karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojás, 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.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek (nem elõkészített vagy átalakított); vetõmagok; élõ állatok; friss gyümölcsök
és zöldségek; élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára, maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes italok és más készítmények italokhoz (kivéve a kávé, tea vagy kakaó
alapúakat és a tejitalokat); gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; nem
elektromos vágóeszközök; villák; kanalak (evõeszközök); borotvák.
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, nevezetesen globális
kommunikációs hálózatok (úgy mint az internet), számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek, ortopédiai cikkek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök.
13 Lövedékek, robbanóanyagok, tûzijáték szerek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik nem fogászati használatra, ékszerek, drágakövek, órák és idõmérõ eszközök.
15 Hangszerek.
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.
19 Nem fém építõanyagok, nem fémbõl készült merev építési
csövek, nem fémbõl készült hordozható szerkezetek, emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, képkeretek.
21 Nem elektromos eszközök és tartályok háztartási és konyhai
célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fésûk
és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), kefegyártáshoz használt
anyagok, takarítóeszközök, vasforgács, nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget), asztali üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
22 Kötelek (nem gumiból és nem teniszütõ- vagy hangszerhúrként történõ felhasználásra), zsinegek, halászhálók, álcahálók,
sátrak, ponyvák (nem biztonsági ponyvák vagy gyerekkocsiborítók), vitorlavásznak (vitorlák), párnázó- és tömítõanyagok (gumi
és mûanyagok kivételével), nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
25 Ruházati cikkek, lábbelik (ortopédiai cipõk kivételével),
kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek (kivéve ruházat, lábbelik és szõnyegek); karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojás, 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.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek (nem elõkészített vagy átalakított); vetõmagok; élõ állatok; friss gyümölcsök
és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok
állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes italok és más készítmények italokhoz (kivéve a kávé, tea vagy kakaó
alapúakat és a tejitalokat); gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 184.267
(151) 2006.04.13.
(210) M 03 03538
(220) 2003.08.26.
(732) GRANDS MAGASINS B-GMB, Paris (FR)
(300) 033212044
2003.02.26. FR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék (kivéve szigetelõanyagok), lakkok (festékek); rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok (nem fémekhez és nem vetõmagcsávázáshoz); nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok,
nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (világítás).
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek, páncélszekrények, ércek.

(111) 184.268
(151) 2006.04.13.
(210) M 02 05295
(220) 2002.11.20.
(732) Orsovai Dezsõ, Budapest (HU)
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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; nyomtatott publikációk, nyomtatványok.

(546)

(511) 28

Modellmotorok.

(111) 184.269
(151) 2006.04.13.
(210) M 04 00317
(220) 2004.01.23.
(732) Mattel, Inc., El Segundo, California (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) LITTLE PEOPLE
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; partidekorációk papírból, papír iskolaszerek; fényképek, fényképalbumok, matricák, matricás albumok, irodaszerek, írószerek, toll- és
ceruzatartók, ceruzahegyezõk, anyagok mûvészek részére, ecsetek, kiemelõk, zsírkréták, mûvész- és kézmûveskészletek, tetoválások, bélyegzõk, bélyegzõpárnák, írótáblák, íróasztalszettek,
arctörlõ kendõk, eldobható papírpelenkák.
(111) 184.270
(151) 2006.04.13.
(210) M 03 01451
(220) 2003.04.03.
(732) Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi
és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; gyorsfagyasztott és félkész hús- és baromfitermékek, panírozott, elõsütött baromfihús-készítmények gyermekek részére.
(111) 184.273
(151) 2006.04.25.
(210) M 04 01588
(220) 2004.04.07.
(732) Kucsora Zoltán, Kunszentmiklós (HU)
(740) dr. Horváth Ádám, Nagy és Madlovits Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Chat@ Shop
(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.
38 Távközlés.
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) 184.274
(151) 2006.04.25.
(210) M 04 01338
(220) 2004.03.24.
(732) Pannon Lapok Társasága Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszpérm
(591)

(111) 184.275
(151) 2006.04.26.
(210) M 03 01057
(220) 2003.03.13.
(732) MGA Entertainment Inc. (Kalifornia államban bejegyzett
cég), Van Nuys, Kalifornia (US)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) BRATZ
(511) 9
Szórakoztatóberendezések és játékok, amelyek televíziós
vevõkészülékkel, videokészülékkel vagy számítógép- monitorral
használhatók; rajzfilmek; hang és kép rögzítésére, átvitelére és
visszaadására szolgáló berendezések; audiovizuális oktatási berendezések és eszközök; számológépek; fényképezõgépek; tokok, láncok, zsinórok és keretek napszemüvegekhez és szemüvegekhez; kazetták, videók, CD-k és DVD-k felvételére és lejátszására szolgáló készülékek; kazetták; CD-ROM-ok; CD-k; érme,
kártya vagy zseton bedobásával mûködtetett szórakoztatóberendezések, eszközök és versenyjátékok; számítógéphardverek; számítógépprogramok; számítógépszoftverek; internetrõl letölthetõ
számítógépprogramok; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; adattároló eszközök; MP3 internetes oldalakról szolgáltatott digitális zene; internetrõl szolgáltatott digitális zene; DVD-k;
fülhallgatók; elektronikus játékok; internetrõl szolgáltatott elektronikus publikációk; szemellenzõk; úszóeszközök fürdéshez és
úszáshoz; azonosítókártyák; képtároló eszközök; interaktív számítógépes kaleidoszkóptermékek; hangszórók; mágneses adathordozók és rögzítõlemezek; mágnesek; mikrofonok; mozifilmek; MP3-lejátszók; rádiók; lemezek; vonalzók; mérõlécek és
mérõrudak; hangfelvételek; hangtároló eszközök; napszemüvegek és szemüvegek; szalagok; automata árusítógépek; videojáték-kazetták; videofelvételek; videoszalagok; mobil rádió adóvevõk; alkatrészek és tartozékok az elõbbi árukhoz.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; gabonanemûek, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, kandiscukor, jégkrémek,
energiában gazdag szeletek; méz, melasz; élesztõ, sütõpor; mustár; ecet, szószok (fûszeres mártások); jég.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, beleértve a kólákat; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italok elõállításához.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

184.276
(151) 2006.04.27.
M 04 00063
(220) 2004.01.09.
RF-HOBBY, s.r.o., Prága 10 (CZ)
Kormos Ágnes, Budapest

3.ÉVEZRED

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) 184.277
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 00151
(220) 2004.01.14.
(732) MULTEAM Rendezvényügynökség 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
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(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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.

(111) 184.281
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 00673
(220) 2004.02.17.
(732) Új FÁRAÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budakalász (HU)
(740) dr. Szalontai Anna ügyvéd, Budapest
(546)

(111) 184.278
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 00521
(220) 2004.02.06.
(732) PACK + LOG Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 43

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek.

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

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

184.282
(151) 2006.04.27.
M 04 00684
(220) 2004.02.17.
TIMPEX Kft., Nyíregyháza (HU)
dr. Danka János, Dr. Danka Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(111) 184.279
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 00623
(220) 2004.02.13.
(732) LandStone Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 43
(111)
(210)
(732)
(740)
(511) 1
Jégmentesítõ szóróanyag.
20 Kerti bútorok fából és fa-fém kombinációból; növénytartó
faedények.
28 Fából készült szánkók, szánkókarfák.
(111) 184.280
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 00624
(220) 2004.02.13.
(732) LandStone Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolci Mária ügyvéd, Budapest
(546)

Vendéglátás (élelmezés, idõleges szállásolás).

184.283
(151) 2006.04.27.
M 04 00737
(220) 2004.02.19.
BIMEO Vizsgáló és Kutató-Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
Csanak Tiborné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk, lábbelik; valamint felsõruházat, ezen belül különbözõ bõrruházat és mûbõr ruházat, munkaruhák, kesztyûk, ruházati
kiegészítõk.
(111) 184.284
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 00784
(220) 2004.02.23.
(732) Serényi Gábor, Budapest (HU)
(546)

(511) 1
Jégmentesítõ szóróanyag.
20 Kerti bútorok fából és fa-fém kombinációból; növénytartó
faedények.
28 Fából készült szánkók, szánkókarfák.

(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.285
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 00915
(220) 2004.03.01.
(732) Lindab Építõipari Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Máttyus Ádám ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfield
Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Lindab Rainline Esõben az elsõ
(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csõvezetékek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek.
(111) 184.286
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 01680
(220) 2004.04.13.
(732) Dobogo Pincészet Szõlészeti és Borászati Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(511) 33
43

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények eredeti olasz recept
alapján.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

184.289
(151) 2006.04.27.
M 03 04296
(220) 2003.10.14.
Budapesti Piac Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

Budapesti Piac Plusz

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.
184.290
(151) 2006.04.27.
M 03 04079
(220) 2003.10.01.
Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU)
dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

Borok, szeszes italok és likõrök (sörök kivételével).
Vendéglátás, éttermi szolgáltatások.

(111) 184.287
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 01517
(220) 2004.04.02.
(732) Grepton Informatikai Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ITMap
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 184.288
(151) 2006.04.27.
(210) M 03 05293
(220) 2003.12.04.
(732) SY-SY 2000 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi Edina ügyvéd, Egyéni Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)

Borok, pezsgõk.

184.291
(151) 2006.04.27.
M 03 04760
(220) 2003.11.11.
SSL Products Limited, London (GB)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) SCHOLL FRESH STEP
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosószerek; tisztító-, fényesítõ-, csiszoló- és súrolószerek; szappanok, parfümök, illóolajok, kozmetikumok, hajápoló oldatok; fogkrémek; kenõcsök, lábápoló, testápoló, bõrápoló szerek és dekorkozmetikumok; láb-,
test- és bõrápoló, tisztító, nyugtató, élénkítõ és lazítókrémek, zselék, oldatok, olajok, balzsamok, púderek, hintõporok és permetek;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó fürdõsók, fürdõolajok és
egyéb a bõrön át felszívódó fürdõszerek; fürdõtabletták; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó piperecikkek; dezodorok; dezodorok krém, zselé, oldat, púder, hintõpor és permet formájában.
5
Gyógyszerészeti, orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi
készítmények és termékek; gyógyszerek; gyógyhatású láb-, testés bõrápoló szerek; gyógyhatású krémek, zselék, oldatok, olajok,
balzsamok, púderek, hintõporok, permetek, porok, kenõcsök; orvosi bedörzsölõ folyadékok; izzadásgátló szerek, dezodorok; orvosi és terápiás fürdõtabletták; orvosi és terápiás fürdõvízadalékok, elsõsorban tabletta, só, olaj és egyéb, a bõrön át felszívódó
szerek formájában; gyógyhatású piperecikkek.
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10 Sebészeti, egyéb orvosi, ortopédiai, ortopédiai eszközöket
behelyezõ, pedikûrhöz szükséges, lábápoló, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és eszközök; a láb és a bõr kezeléséhez és
ápolásához alkalmazott berendezések és eszközök; lábápoló párnák; lábkorrekcióhoz szükséges segédeszközök, így a lábboltozatot támasztó eszközök; sarokpárnák, sarokvédõk, a talp középsõ
részét védõ párnák; cipõbetétek, lábgyûrûk és lábtámaszok; harisnyák visszeres lábra; lábtornáztató eszközök; ortopédiai árucikkek; talpbetétek, talpbélések és párnák; ortopédiai talpbetétek;
eldobható talpbetétek.
25 Cipõtalpak, talpbetétek, eldobható talpbetétek.

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

(111) 184.292
(151) 2006.04.27.
(210) M 03 02650
(220) 2003.06.19.
(732) DiaMed Diagnosztica Med. Produkte GmbH,
Gallneukirchen (AT)
(740) dr. Horváth Mónika, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DIAMED
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

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

(111) 184.293
(151) 2006.04.27.
(210) M 03 03746
(220) 2003.09.05.
(732) VOLTAKER Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Akkumulátorok, elemek; akkumulátortöltõk; más osztályba
nem sorolható elektromos és elektronikus eszközök.
35 Elektromos eszközök és készülékek, különösen akkumulátorok és elemek kiskereskedelmi értékesítése.
39 Elektromos eszközök és készülékek, különösen akkumulátorok és elemek nagykereskedelmi raktározása, csomagolása, elosztása és szállítása viszonteladók részére.
(111) 184.294
(210) M 04 00294
(732) Tiffán’s Bt., Villány (HU)
(546)

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

184.297
(151) 2006.04.27.
M 04 02230
(220) 2004.05.11.
Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

VIRGIRON

1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák vonatkozásában.
5
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) vonatkozásában.
184.298
(151) 2006.04.27.
M 04 02229
(220) 2004.05.11.
Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

VIRGIREX

1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák vonatkozásában.
5
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) vonatkozásában.
184.299
(151) 2006.04.27.
M 04 02233
(220) 2004.05.11.
Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

Pannon MobiTrend Plusz

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.

(111) 184.300
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 02240
(220) 2004.05.11.
(732) R-Projekt 2002 Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.04.27.
(220) 2004.01.22.

(511) 33 Villány-Siklós eredetmegjelölés területérõl származó minõségi palackos bor.
(111) 184.295
(151) 2006.04.27.
(210) M 02 04877
(220) 2002.10.29.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) FINESSA
(511) 29 Tej, tejtermékek, tejes italok döntõen tejbõl, joghurtitalok
döntõen joghurtból, tejpor alkoholos és alkoholmentes italok elõállításához, italok elõállítására szolgáló készítmények.
32 Alkoholmentes italok; készítmények italok elõállításához.

(511) 36 Ingatlanügyletek; épületek ingatlankezelõinek szolgáltatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy finanszírozási szolgáltatások.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; épületek építésével kapcsolatos szolgáltatások, valamint az építkezés területén
lévõ szakipari vállalkozások, úgymint mázolók, vízvezeték-szerelõk, fûtésszerelõk vagy tetõfedõk által nyújtott szolgáltatások;
az építési szolgáltatások kiegészítõ szolgáltatásai, úgymint az
építkezési tervek felügyelete; javítási szolgáltatások, azaz olyan
szolgáltatások, amelyek keretében vállalják, hogy bármely tárgyat helyrehoznak a használat, károsodás, megromlás vagy részleges megsemmisülés után; különféle javítási szolgáltatások; karbantartási szolgáltatások egy tárgy eredeti állapotának megóvása
érdekében.
(111) 184.301
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 02241
(220) 2004.05.11.
(732) Ilka Udvar Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek; épületek ingatlankezelõinek szolgáltatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy finanszírozási szolgáltatások.
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37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; épületek építésével kapcsolatos szolgáltatások, valamint az építkezési területen
lévõ szakipari vállalkozások, úgymint mázolók, vízvezeték-szerelõk, fûtésszerelõk vagy tetõfedõk által nyújtott szolgáltatások;
az építési szolgáltatások kiegészítõ szolgáltatásai, úgymint az építési tervek felügyelete; javítási szolgáltatások, azaz olyan szolgáltatások, amelyek keretében vállalják, hogy bármely tárgyat helyrehoznak a használat, károsodás, megromlás vagy részleges megsemmisülés után; különféle javítási szolgáltatások; karbantartási
szolgáltatások egy tárgy eredeti állapotának megóvása érdekében.
(111) 184.302
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 02242
(220) 2004.05.11.
(732) Oláh Gábor, Baja (HU)
(740) dr. Darázs Lénárd ügyvéd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására és ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111) 184.303
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 02243
(220) 2004.05.11.
(732) MULTI ALARM Biztonságtechnikai, Fejlesztõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; húsleves-koncentrátumok; húsleves, erõleves; húslevesekhez (táptalajhoz) készítmények; húslé, mártás, szaft; leveskészítmények; levesek;
zöldségek fõzéshez; zöldségleves-készítmények; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás; 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; keményítõtartalmú termékek étkezéshez, liszttartalmú
ételek; húspuhító szerek háztartási használatra; só, mustár, ecet,
fûszerek, ízesítõk, fûszerkeverékek, fûszeres mártások, szószok
(ízesítõszerek, fûszeres mártások); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; jég.
(111) 184.305
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 02245
(220) 2004.05.11.
(732) Forrai Miklós, Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok mûvészek részére; tanítási, oktatási anyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás, (élelmezés); idõszakos szállásadás; diszkók
szolgáltatásai; üdülõk és utógondozó otthonok.

(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.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 184.304
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 02244
(220) 2004.05.11.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(740) Nestlé Hungária Kft., Budapest
(546)

(111) 184.306
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 02840
(220) 2004.06.25.
(732) Aqua Hungária Kft., Orosháza (HU)
(546)

(511) 32 Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,
alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok
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(111) 184.307
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 03424
(220) 2004.08.10.
(732) TUTTI Élelmiszeripari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Rábapatona (HU)
(546)

(111) 184.316
(151) 2006.05.03.
(210) M 04 02345
(220) 2004.05.18.
(732) PET-Hungária Kft., Budaörs (HU)
(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; táplálék kedvtelésbõl tartott állatoknak.
(511) 30 Cukor, édesítõszerek, cukrozott kávé- és kakaótartalmú termékek.
(111) 184.308
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 03425
(220) 2004.08.10.
(732) TUTTI Élelmiszeripari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Rábapatona (HU)
(546)

(111) 184.317
(151) 2006.05.03.
(210) M 04 02346
(220) 2004.05.18.
(732) PET-Hungária Kft., Budaörs (HU)
(546)

(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; táplálékok kedvtelésbõl tartott
állatoknak.

(511) 30 Cukor, édesítõszerek, cukrozott kávé- és kakaótartalmú termékek.
(111) 184.309
(151) 2006.04.27.
(210) M 04 02232
(220) 2004.05.11.
(732) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)
(541) Pannon Csoporthívás
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.
(111) 184.313
(151) 2006.05.02.
(210) M 05 03331
(220) 2005.10.14.
(732) ERSTE BANK Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) klikkbank
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 184.318
(151) 2006.05.03.
(210) M 04 02354
(220) 2004.05.18.
(732) VESUVIO Ipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 7
Általános ipari fémszerelvények, csõszerelvény-tartozékok, egészségügyi és laboratóriumi épületszerelvények fémbõl,
csõkapcsolórészek fémcsövekhez, épületberendezés és egészségügyi felszerelés fémbõl.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.319
(151) 2006.05.03.
M 04 02365
(220) 2004.05.18.
E-Partner Energetikai Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 184.315
(151) 2006.05.03.
(210) M 04 01494
(220) 2004.05.17.
(732) Dent-East Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Fogászati tömõanyag, fogászati cementek.
10 Fogászati kezelõegység, fogászati röntgenkészülék, fogászati kompresszor, fogászati kézidarabok.

(511) 35 Villamosenergia-kereskedelem; információk számítógépes
adatbázisokba rendezése és információknak számítógépes adatbázisokba való kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti
információk gyûjtése és feldolgozása, üzletszervezési, üzletvezetési és egyéb üzletviteli tanácsadás.
37 Építkezés, szerelési szolgáltatások.
39 Villamosenergia-termelés és -elosztás; víz, melegvíz- és
gõztermelés, elosztás és szolgáltatás.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutatószolgáltatások, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemény adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban), mûszaki vizsgálat, elemzés; mérnöki tevékenység,
tanácsadás.
(111) 184.320
(151) 2006.05.03.
(210) M 04 02368
(220) 2004.05.18.
(732) Rékasy Bálint, Budapest (HU)
(546)

(511) 30 Édességfalatkák; bonbonok; pralinék; töltött cukorkák akár
marcipánosan is.
(111) 184.321
(151) 2006.05.03.
(210) M 04 02496
(220) 2004.05.28.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna ügyvéd, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TIBI CHOCOLATE DREAM
(511) 16 Csomagolópapír, ezüstpapír, matricák, lehúzópapír, öntapadó címkék (papíripari), papírtölcsérek, zacskók csomagolásra
(papírból vagy mûanyagból).
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök, aszalt kókuszdió,
dió (feldolgozott), datolya, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya
(zselé), gyümölcsszeletkék (apró), kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, mandula, darált, mazsola, aszalt gyümölcsök.
30 Kakaó, cukor, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok bonbonok, cukorkák, cukorkaáruk, cukrászsütemények,
csokoládé, csokoládé alapú italok, csokoládés tej (ital), fagylalt,
jégkrém, gyümölcsös sütemények, torták, kávé, kávé alapú italok,
kávéaromák, kakaó alapú italok, kakaós tejes ital, karamella (cukorkák), kekszek, liszttartalmú ételek, müzli, rágógumi, sütemények, süteménypor, süteménytészta (pép, formázható) töltött cukorkák, fondan (cukrászáru).
35 Reklámozás.
(111) 184.322
(151) 2006.05.03.
(210) M 04 02501
(220) 2004.05.28.
(732) Ungor és Ungor Borház Kft., Ágasegyháza (HU)
(541) ADRENALIN
(511) 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) 184.323
(151) 2006.05.03.
(210) M 04 02502
(220) 2004.05.28.
(732) Erdõdy Tamás, Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Hangszóródobozok, hangvisszaadó készülékek, hangszórók, hangátviteli készülékek audioerõsítõk, hangszererõsítõk.
15 Elektromos és akusztikus gitárok, egyéb hangszerek.

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

184.324
(151) 2006.05.03.
M 04 02507
(220) 2004.05.28.
„MASPEX WADOWICE” Sp.z o.o., Wadowice (PL)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) SUCOFIN
(511) 5
Diétás élelmiszerek gyógyászati célokra, cukor gyógyászati
célokra, édességek gyógyászati célokra, diétás kenyér, laktóz,
proteines tej, tej csecsemõknek.
29 Tejtermékek, tej, tejpor, tejszín, joghurt; sajt, krémesítõ, kávékrémpor, tejszínpor, kávétejporok.
30 Cukor, édesítõszer, valódi édesítõk, fûszerek, tea, kávé, tejszínpor kávéhoz, kávékrémesítõ, kávéitalporok cukorral és tejszínporral vagy kávékrémesítõvel, kakaó, csokoládé, édességek,
jégkrém, kukoricapehely, tészta.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.325
(151) 2006.05.03.
M 04 02508
(220) 2004.05.28.
„MASPEX WADOWICE” Sp.z o.o., Wadowice (PL)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) BEPPO
(511) 29 Tejtermékek, tej, tejpor, tejszín, joghurt; sajt, krémesítõ, kávékrémpor, tejszínpor, tejszínpor kávéhoz, kávétejporok, fagyasztott joghurt.
30 Kávé, azonnal oldódó kávé, kapucsínó kávé, kávé vitaminokkal, kávépótlók, kávéitalok, kávé cukorral és tejszínkrémmel
vagy kávékrémesítõvel, kávéitalporok cukorral és tejszínporral
vagy kávékrémesítõvel, tea azonnal oldódó tea, teapotlók, tea alapú italok, kakaó, kakaó alapú italok, csokoládé, jégkrém, kukoricapehely, fûszerek, pudingok, sütõpor, tészta, gabonák.
32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, porok alkoholmentes italok készítéséhez, egyéb készítmények alkoholmentes italok
készítéséhez, ásványvíz.
33 Alkoholtartalmú italok, borok, vermut, likõr (kivéve söröket).
(111)
(210)
(732)
(740)

184.326
(151) 2006.05.03.
M 04 02649
(220) 2004.06.10.
Berlington Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Bihary Ákos ügyvéd, Naszádos, Klausmann, Kovács
és Bihary Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Atlantis Elektronikus Casino
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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) 184.327
(151) 2006.05.03.
(210) M 04 02652
(220) 2004.06.10.
(732) Millennium Immobilia Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 36
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(111) 184.328
(151) 2006.05.03.
(210) M 04 02654
(220) 2004.06.10.
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,
Budapest (HU)
(541) ADRONIC
(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) 184.329
(210) M 04 02782
(732) Varga Lajos, Zalakaros (HU)
(546)

(511) 43

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

(151) 2006.05.03.
(220) 2004.06.22.

Szállodai szolgáltatás étteremmel.

(111) 184.330
(151) 2006.05.03.
(210) M 04 02912
(220) 2004.07.02.
(732) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
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); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk, klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek, ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása
megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

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

184.331
M 04 02914
TV Products Kft., Gyõr (HU)

(151) 2006.05.03.
(220) 2004.07.02.

Bun & Tigh MAX

28 Sport-, torna-, testnevelési és játékszerek, játékok; eszközök, berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek lazításához, beleértve a kéz és más testrész izomerejének ellenállásával mûködõ tornaszalagokat, öveket; minden sport- és tornafelszerelés, testnevelési és sportcikk, amely nem tartozik más osztályokba.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tájékoztatás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások összegyûjtése; különféle árukra vonatkozó számítógépes
megrendelési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és számítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányítása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások fogadását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes adatbázis segítségével; tanácsadás; eladásösztönzés és
hirdetések tervezése; üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgáltatások, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás;
globális számítógépes és médiahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításával kapcsolatos adminisztráció.
184.332
(151) 2006.05.03.
M 04 03089
(220) 2004.07.14.
MOGYI Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
dr. László Csaba, MOGYI Kereskedelmi Kft jogi igazgató,
Csávoly

(541) MAGOSAN A LEGJOBB
(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek, tüzelõanyagok és világítóanyagok, viaszgyertyák, gyertyabelek.
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 cukrászati sütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztõ,
sütõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, élõ állatok, friss gyümölcsök és zöldségek, vetõmagok, élõ növények és virágok, tápanyagok állatok számára, maláta.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.333
(151) 2006.05.03.
M 04 03090
(220) 2004.07.14.
MOGYI Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
dr. László Csaba, MOGYI Kereskedelmi Kft jogi igazgató,
Csávoly

(591)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek, tüzelõanyagok és világítóanyagok, viaszgyertyák, gyertyabelek.
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 cukrászati sütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztõ,
sütõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.
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32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kultuális
tevékenységek.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

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) 184.334
(151) 2006.05.04.
(210) M 04 03096
(220) 2004.07.14.
(732) Bognár Szörp Kft., Pölöske (HU)
(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, ásványvizek, eszenciák italok elõállításához, gyümölcslevek, izotóniás italok, készítmények italok
elõállításához, limonádék, porok szénsavas italokhoz, szénsavas
italok, szódavíz, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas ásványvizek elõállításához, vizek (italok).
(111) 184.335
(151) 2006.05.04.
(210) M 04 03097
(220) 2004.07.14.
(732) Dr. Farkas Lajos, Budapest (HU)
(740) Vladárné Zeffer Mónika, Budapest
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
(111) 184.336
(151) 2006.05.04.
(210) M 04 03098
(220) 2004.07.14.
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)
(541) Borsodi sör. A kultúrszomjra.
(511) 16 Papír és papírcikkek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; anyagok mûvészek
részére; tanítási és oktatási eszközök (anyagok); klisék.
24 Textíliák és textiláruk.
32 Sörök.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 184.337
(151) 2006.05.04.
(210) M 04 03099
(220) 2004.07.14.
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)
(541) Borsodi. A kultúrszomjra.
(511) 16 Papír és papírcikkek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; anyagok mûvészek
részére; tanítási és oktatási eszközök (anyagok); klisék.
24 Textíliák és textiláruk.

(111) 184.338
(151) 2006.05.04.
(210) M 04 03102
(220) 2004.07.14.
(732) INSTANTWEB Portálszolgáltató és Webfejlesztõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Winkler Gábor ügyvéd, Szõke és Társai 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.
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) 184.339
(151) 2006.05.04.
(210) M 04 03355
(220) 2004.08.05.
(732) Budapest Airport Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér
Üzemeltetõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bittera Csaba jogi elõadó, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai szoftverés hardvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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univerzális adapterek, optikai kábelek, speciális adapterek, rezgéscsillapító anyagok, bass reflex csövek, neoncsövek, subwoofer ládák és csövek, subwoofer hangszórók, hangszóróselymek és
mûbõr, eredeti autórádió-csatlakozók, ISO-erõsítõ adapterkábelek, ISO-adapterkábelek, univerzális ISO- adapterkábelek.
12 Jármûalkatrészek, visszapillantó tükör kijelzõvel, kormány
távirányítók, kalaptartó és subládabevonatok, szivargyújtó dugó,
univerzális autórádió keretek, autórádió keretek.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 184.340
(151) 2006.05.04.
(210) M 05 03661
(220) 2005.11.14.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(541) TERBIDERM
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(111) 184.345
(151) 2006.05.04.
(210) M 04 02546
(220) 2004.06.02.
(732) T és Z 96 Kft., Debrecen (HU)
(546)

(111) 184.342
(151) 2006.05.04.
(210) M 04 02545
(220) 2004.06.02.
(732) HODA Befektetõ Kft., Tata (HU)
(740) dr. Kaszás György ügyvéd, Tatabánya
(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.
(111) 184.343
(151) 2006.05.04.
(210) M 04 02940
(220) 2004.07.06.
(732) SÖLEN Cikolata Gida San. Ve Tic. A.S., Gaziantep (TR)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
(554)

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós termékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.
(111) 184.344
(151) 2006.05.04.
(210) M 04 02811
(220) 2004.06.24.
(732) HIFI STATION Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 20 Mûanyag csomagolótartályok, kádak, hordók, hordócsapok, dugók, palackzáró mûanyag kupakok, csiptetõk ruha szárításához, függönykapcsok, díszek, függönykarikák, valamint kefe,
kés, seprû és más szerszámnyelek, szívószálak, szobrocskák,
emléktárgyak, mindezek mûanyagból.
21 Fésûk, borotvaecsetek, cipõkanalak, virágcserepek, csõrös
kiöntõedények, kannák, dézsák, tálak, tálcák, tányérok és más
konyhai edények, háztartási felszerelések, mindezek mûanyagból, öntözõkannák, jégkiöntõ formák, jegesvödrök, mosdótálak,
piknik edénykészletek, szappantartók, vázák, mindezek ugyancsak mûanyagból.
(111) 184.346
(151) 2006.05.04.
(210) M 04 02549
(220) 2004.06.02.
(732) OSI Pharmaceuticals, Inc. (Delaware államban bejegyzett
cég), Melville, New York (US)
(300) 76/590,679
2004.05.03. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 9
Hangok és képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek, autóhangszórók, autóerõsítõk, autóhangszórók, autóerõsítõk, autórádió, autórádió/CD/MP3- lejátszó, CD-váltó, beépíthetõ monitorok, DVD-lejátszók, tetõmonitorok, fejhallgatók, antennák, hangszórókábelek, hangszóró-csatlakozók, hangszórórácsok, RCA
kábelek, banándugók, kábelkötegelõ, akusztikus szivacs és vatta,

Gyógyszerek, nevezetesen rák elleni elegy.

184.349
(151) 2006.05.04.
M 04 00009
(220) 2004.01.05.
„MASPEX WADOWICE” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) MASSIMO
(511) 32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, por alkoholmentes
italok készítéséhez, egyéb készítmények alkoholmentes italok készítéséhez, ásványvíz.
(111) 184.350
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 02256
(220) 2004.05.12.
(732) „Capitol Consulting Group” Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
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(740) dr. Kapusi Miklós ügyvéd, Kapusi és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(546)

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

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

(111) 184.351
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 02254
(220) 2004.05.12.
(732) Magyar Terjesztés-Ellenõrzõ Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp László ügyvéd, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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) 184.352
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 02257
(220) 2004.05.12.
(732) Szabó János, Budapest (HU)
(740) dr. Tillman Lajos ügyvéd, Budapest
(546)

184.354
(151) 2006.05.05.
M 04 02259
(220) 2004.05.12.
Univer Product Rt., Kecskemét (HU)
dr. Bódog Zoltán, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok, tojás és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.355
(151) 2006.05.05.
M 04 03844
(220) 2004.09.14.
eBu eBusiness Budapest Rt., Budapest (HU)
dr. Karsay Enikõ ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9
Számítógépprogramok (rögzített és letölthetõ).
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 184.356
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03871
(220) 2004.09.16.
(732) Környezetvédelmi Koordinátor Kht., Budapest (HU)
(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
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) 184.353
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 02258
(220) 2004.05.12.
(732) Univer Product Rt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán ügyvéd, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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) 184.357
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03877
(220) 2004.09.16.
(732) ASTELLAS Pharma Inc., Tokió (JP)
(300) 2004-047047
2004.05.21. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 1
Vegyi anyagok, ragasztók (nem irodai/papíripari, illetve
háztartási célokra), növénytápoldatok, mûtrágyák, kerámiamázak, zsírsavak, színesfémek, nem fémes ásványok, fényképészeti
cikkek, lakmuszpapír, mesterséges édesítõszerek, ipari liszt és
ipari keményítõ, feldolgozatlan mûanyagok (mûanyagok nyers
formában), cellulózpép.
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények, olajjal átitatott papír orvosi célokra, orvosi maszkok,
gyógyszerészeti ostya, sebkötözõ géz, üres gyógyszerkapszulák,
szemtapaszok, fülpólyák, menstruációs betétek, menstruációs
tamponok, tisztasági betétek, higiéniai alsónemûk, nedvszívó vatta, ragtapaszok, sebkötözõ anyagok, kollodium (nitrocellulóz),
mellvédõ párnácskák szoptatáshoz, fogászati anyagok, orvosi
csuklópántok, inkontinenciapelenkák, légypapír, molyirtó papír,
laktóz (tejcukor), csecsemõtápszer, sperma mesterséges megtermékenyítéshez.
10 Cumik, jégzsákpárnák (orvosi célra), sebkötözõ kendõk, támasztókötések, sebészeti érlekötõ és varróanyag, ivópoharak (orvosi célokra), csöpögtetõpipetta (orvosi célokra), cumisüvegekhez való cumik, orvosi jégzsák, orvosi jégzsáktartó, cumisüveg,
termosz cumisüveg, tisztítóvatta, ujjvédõ (orvosi célra), fogamzásgátló eszközök, mesterséges dobhártya, pótló- és tömõanyagok (kivéve fogászati célokra), esztétikai masszírozókészülékek
közületi alkalmazásra, elektromos masszírozókészülékek otthoni
használatra, orvosi kesztyû, éjjeli edények, ágytálak, fültisztító
pálcikák.
44 Szépségszalonok szolgáltatásai, fodrászszalonok szolgáltatásai, fürdõk fenntartása, kertek és virágágyak gondozása, kerti
fák ültetése, mûtrágya terítése, gyomirtás, kártevõirtás (mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti), masszázs és terápiás shiatsu
masszázs, kiropraktika (csontkovácsolás), moxakezelés, ízületi
elmozdulás kezelése, akupunktúra, orvosi szolgáltatások, orvosi
tájékoztatás, fizikai állapot vizsgálata, fogászat, gyógyszerek készítése és adagolása, diétás étrenddel és táplálkozással kapcsolatos tanácsadás, állattenyésztés, állatorvosi ellátás, cserepes növények bérbeadása, orvosi berendezések és készülékek bérbeadása,
halászati berendezések és eszközök bérbeadása, szépségszalonokban és borbélyüzletekben használt berendezések és készülékek bérbeadása, fûnyírók bérbeadása.
(111) 184.358
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03879
(220) 2004.09.16.
(732) CLUB 18-35 Rendezvényszervezõ és Marketing Bt.,
Solymár (HU)
(546)

(511) 39
41

Utazásszervezés.
Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.

(111) 184.359
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03878
(220) 2004.09.16.
(732) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
(541) Funny Gummy
(511) 30 Bonbonok (cukorkák).

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

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

184.361
(151) 2006.05.05.
M 04 03950
(220) 2004.09.24.
ITEC Betéti Társaság, Budapest (HU)
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

MC

10 Aeroszolos gyógyszeradagolók gyógyászati használatra,
tartályok gyógyszerek adagolására, diagnosztikai készülékek
gyógyászati használatra, elemzõkészülékek gyógyászati használatra, gyógyászati készülékek és eszközök, fizikoterápiás készülékek, fogászati készülékek és eszközök, fogfúrók, fûrészek sebészeti használatra, sebészeti készülékek és eszközök, sebészeti vágóeszközök, sebészkések, sebészollók, szikék, kétélû szikék, tûk
orvosi használatra, törött csontok rögzítésére szolgáló sebészeti
eszközök és készülékek, csontok helyzetének és méretének megváltoztatására szolgáló sebészeti eszközök és készülékek, alhasi
övek fûzõk gyógyászati használatra, függesztõkötések, gipszkötések ortopédiai célokra, merevítõkészülékek gyógyászati célokra, ortopédiai cikkek, ortopédiai kötések ízületekre, ortopédiai
övek, derékkötõk, ortopédiai térdvédõk, rugalmas harisnyák,
visszérharisnyák, sebészeti sínek, rögzítõkötések, ujjvédõk gyógyászati használatra, eszközök rokkantak számára, mankók mozgássérültek részére, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, csapok mûfogsorokhoz, mûállkapcsok, mûvégtagok, sebészeti beültetett anyagok, sebészeti kapcsok, állatgyógyászati készülékek, speciális kikészítésû ágyak gyógyászati használatra,
speciális kikészítésû bútorok gyógyászati használatra, mûtõasztalok, hordágyak betegek szállítására, gördülõ hordágyak, párnák és
tasakok felfekvések megelõzésére, sebészeti és orvosi mûszertáskák, táskák sebészek és orvosok részére, táskák és tartótokok
speciális gyógyászati mûszerekhez, speciális mûtõruházat, steril
lepedõk, székek orvosi vagy fogászati használatra, trokárok.
184.362
(151) 2006.05.05.
M 04 03951
(220) 2004.09.24.
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség, Budapest (HU)
dr. Gál András Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.363
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03953
(220) 2004.09.24.
(732) Marosport Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Völgyesi András ügyvéd, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) MINDEN JÉGKORSZAKNAK VANNAK TÚL-

ÉLÕI

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 184.364
(210) M 04 03954
(732) GÖDÖR Bt., Sopron (HU)
(541) GYÓGYGÖDÖR
M625
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(511) 43 Borozói szolgáltatás, borozó üzemeltetése; kantinok, büfék,
étkezdék üzemeltetése; kávéházak, önkiszolgáló éttermek, éttermek, panziók üzemeltetése; rendezvénytermek kölcsönzése.
(111) 184.365
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03961
(220) 2004.09.24.
(732) Harboes Bryggeri A/S, Skaelskor (DK)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 32

(111) 184.366
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03988
(220) 2004.09.28.
(732) BIOPETROL Környezettechnikai Kft., Szeged (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) BITUPELLET
(511) 4
Tüzelõanyagok.
(111) 184.367
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03989
(220) 2004.09.28.
(732) MediSmart Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) EGY, MINDENKIÉRT!
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
44 Orvosi, egészségügyi szolgáltatások.

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.

(111) 184.369
(210) M 04 03996
(732) ZELONG Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(151) 2006.05.05.
(220) 2004.09.28.

(151) 2006.05.05.
(220) 2004.09.28.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.

(111) 184.371
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 04078
(220) 2004.10.05.
(732) Phytotec Hungária Egyéb Pénzügyi Tevékenységet Folytató
Kft., Budapest (HU)
(541) Lactofemin
(511) 3
Kozmetikai cikkek.
5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra.
(111) 184.372
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 04121
(220) 2004.10.08.
(732) ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó
és Környezetvédelmi Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Pleszkáts Tibor ügyvéd, Asbóth és Pleszkáts Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Sörök.

(111) 184.368
(210) M 04 03995
(732) ZELONG Bt., Budapest (HU)
(546)

(111) 184.370
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03997
(220) 2004.09.28.
(732) Ansell Limited (Australian Public Company,
Limited by Shares), Richmond, Queensland (AU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) FORTE
(511) 10 Fogamzásgátló óvszerek.

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; hulladékok szállítása és tárolása, kamionos szállítás, teher
(áru) szállítás.
40 Anyagmegmunkálás; hulladék és szemét újrafeldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés (átalakítás); hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása; veszélyes anyagok ártalmatlanítása.
(111) 184.373
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 04124
(220) 2004.10.08.
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co.,
Ltd.), Tokió (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) PHOTOHANDS
(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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek; különösen kézi személyi számítógépek; PDA-k;
személyi számítógépek; számítógéphardver komponensek és perifériák; számítógépes szoftverek; nyomtatók számítógéphez;
személyi számítógép és karóra vagy digitális kamera és egyéb
elektronikus készülékek közötti adatátvitelt biztosító számítógépes szoftver; elektronikus számológépek; elektronikus határidõ
naplók; digitális kamerák; nyomtatók digitális kamerákhoz; LCD
televíziókészülékek; navigációs berendezések és eszközök; autós
navigációs berendezések és eszközök; mobiltelefonok; elektronikus címkenyomtatók; rádiós személyhívók; rádiók; CD-lejátszók; hang és kép rögzítésére, átvitelére és reprodukálására szolgáló berendezések; mûsoros zenei lemezek; mûsoros videolemezek; mozifilmek; kivetítõk; vizuális megjelenítõk; memóriaegységek; digitális kamerával készített képek átvitelére szolgáló
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ceruzahegyezõ, toll, ceruza, szövegkiemelõ, zsírkréta, jelölõ íróeszközök, táblakréta; tolltartók; levélnehezékek; irodai kellékek;
iskolaszerek; oktatási és útmutató anyagok; öntapadó matricák;
matricák; montázsok; cserebere kártyák; papírkalapok, papírszalvéta; ajándékcsomagoló tasakok, csomagolópapírok, papírmasnik, papírdoboz díszek, papír asztalterítõk, papír asztali díszek,
papír tányéralátétek; könyvtámaszok.
25 Férfi-, nõi és gyermekruházat, így ingek, rövidujjú pólók,
hosszúujjú pólók, joggingok, hosszúnadrágok, alsónadrágok, rövidnadrágok, ujjatlan topok, esõkabátok, bébielõkék, szoknyák,
blúzok, nõi ruhák, harisnyatartók, nadrágtartók, kardigánok,
dzsekik, kabátok, esõkabátok, overálok, nyakkendõk, köntösök,
kalapok, sapkák, napellenzõk, övek, sálak, hálóruházat, pizsama,
nõi fehérnemû, alsónemû, csizmák, cipõk, tornacipõk, szandálok,
házicipõk, papucsok, zoknik, fürdõruházat, jelmezek és halloweenre való öltözékek és álarcok.
28 Játékáruk és sportcikkek, így játékok és játékszerek, mozgó
figurák és ezek tartozékai, plüssjátékok, léggömbök, fürdõszobai
játékok, közlekedésre alkalmas játékszerek, játékkártyához tartozó felszerelések, játékkártyák és kártyajátékok; játékjármûvek,
babák, dobókorongok; elektronikus kézi játékkészülékek, kellékek társasjátékokhoz, ügyességi játékokhoz, játéktermi társasjátékokhoz, célba dobó játékok, önállóan mûködtethetõ videokijelzõs játékgépek, puzzle játékok és kirakós játékok, gördeszkák,
jégkorcsolyák, vízipisztolyok; labdák, így játéklabdák, futballlabdák, amerikaifutball-labdák, baseball-labdák, kosárlabdák,
baseballkesztyûk, úszómellények szabadidõs használatra úszódeszkákhoz, szabadidõs úszó alkalmatosságokhoz; szörfdeszkák,
úszódeszkák szabadidõs tevékenységhez; játék búvárfelszerelés,
játék sütõ- és fõzõedények, perselyek, babaházak, bababútorok,
babaruhák; karácsonyfadíszek; gumilabdák; mozgó figurák; babzsák babák; építõjátékok; sportlabdák; játék rádió-adóvevõ; gördeszka; yoyo; homokozójátékok; játékvödrök és -lapátok; kiságyak és mozgó játékok; többfunkciós bébi- és gyermekjátékok.
35 Online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusból történõ rendeléssel kapcsolatos szolgáltatások; fogyasztási cikkek széles választékát kínáló kiskereskedelmi áruházak szolgáltatásai.
38 Integrált digitális környezethez való távközlési hozzáférés
biztosítása biztonságos szélessávú számítógépes hálózat formájában mozifilmek, televíziós és egyéb médiatartalmak készítése,
forgalmazására, átvitelére és kezelésére.
41 Szórakoztatás és nevelés olyan folytatátos vígjáték, dráma-,
akció-, kaland- és/vagy animációs mûsorsorozatok és mozifilmek
készítésével, amelyek kábeltelevízión keresztül, televízió- és rádióközvetítés, valamint globális számítógépes hálózat útján kerülnek bemutatásra.
42 Szórakoztató és vidámparki szolgáltatások; online számítógépes szolgáltatások, kiskereskedelmi áruházak szolgáltatásai,
éttermi szolgáltatások, étel- és italárusítás.

számítógépes szoftver; ezek alkatrészei és kellékei; eszközök
képek és fényképek szkenneléséhez, kidolgozásához, átviteléhez
és kivetítéséhez, valamint egyéb vizuális berendezések és eszközök.
(111) 184.374
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 04298
(220) 2004.10.20.
(732) Goodyear GmbH & Co. KG, Fulda (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) EXELERO
(511) 12 Gumiabroncsok.
(111) 184.375
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 04299
(220) 2004.10.20.
(732) The Cartoon Network LP, LLLP (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Mozifilmek; televízión, kábeltelevízión, digitális televízión
vagy mûholdas televízión keresztül történõ sugárzásra készített
mozgófilmek; hagyományos hanglemezek, hangszalagok, audio-video szalagok, audio-video kazetták, audio-video lemezek
és zene, vígjáték, dráma, akció, kaland és/vagy animációs felvételeket tartalmazó DVD-k; sztereo fejhallgatók; elemek; telefonok
és vezeték nélküli telefonok; kézi számológépek; hangkazetták,
CD-lejátszók; számítógépes játékprogramokkal; kézi karaoke lejátszók, telefon és/vagy rádió személyhívók; kézi vetítõvel vagy
vetítõgéppel használható mûsoros mozgófilmkazetták; videomagnók és lejátszók; CD-lejátszók, digitális magnók és lejátszók,
elektronikus naplók; rádiók; egérpadok; szemüvegek, napszemüvegek és szemüvegtokok; vígjáték, dráma, akció, kaland és/vagy
animációs témájú mûsoros hangszalagokat és füzeteket tartalmazó egységcsomagok; számítógépprogramok, így szoftverkapcsolattal rendelkezõ digitalizált video- és audioeszközök globális
számítógépes információs hálózathoz; számítógépes játékberendezések beleértve memóriaeszközöket is, így lemezek; amelyeket
együtt árusítanak társasjáték jellegû számítógépes játékokkal; video és számítógépes játékprogramok; videojáték-programok; videojáték memóriakazetták és kazetták; kódolt kártyák, így kulcskártyák, telefonkártyák, hitelkártyák, bankkártyák, készpénzfizetési kártyák, mágnesek és díszítõmágnesek; látcsövek, távcsövek,
periszkópok; számítógépes, elektronikus és videojáték-programok, programkazetták; lemezek és szoftverek; audio- és videofelvételek CD-n, CD-ROM-on, DVD-n, lézerlemezek, szalagok és
lemezek és egyéb felvételre alkalmas eszközök; audio- és videofelvételek, globális számítógép-hálózatról letölthetõ játékprogramok; elektronikus fogyasztási cikkek; szemüvegek, napszemüvegek.
16 Papír és papíráru; kartonpapír és kartonpapírból készült árucikkek; nyomtatott kiadványok, így könyvek, folyóiratok, hírlevelek; karikatúrák/rajzfilmek, karikatúra/rajzfilm poszterek,
fényképek, térképek, évkönyvek, naptárak, írószerek, levélpapírés borítékszettek; levelezõlapok, ajándékkísérõ kártyák, ültetõkártyák, üdvözlõlapok, értesítõkártyák; jegyzettömbök, jegyzetfüzetek, vonalzók, címnyilvántartó könyvek, könyvkötõ és papírlapokat összefûzõ eszközök, autogramgyûjtõ könyvek, képregények, emlékeztetõ jegyzetblokkok, kifestõkönyvek, munkafüzetek, vázlatfüzetek, képzõmûvészeti alapanyagok, így vásznak,
rajzfüzetek, festõecsetek; agyagmodellezéshez; tûzõgép, radír,

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

184.376
(151) 2006.05.05.
M 04 03589
(220) 2004.08.25.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Benke Gábor, Basa és Benke 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 mû-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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.
(111) 184.377
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 04297
(220) 2004.10.20.
(732) Goodyear GmbH & Co. KG, Fulda (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) CARAT
(511) 12 Gumiabroncsok.
(111) 184.378
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03461
(220) 2004.08.12.
(732) Samu Szilárd, Lenti (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest
(546)

(546)

(511) 29

(111) 184.381
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 04295
(220) 2004.10.20.
(732) Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne „POLFA” Spólka
Akcyjna, Varsó (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MIDAZEM
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
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).
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) 184.379
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 04296
(220) 2004.10.20.
(732) Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne „POLFA” Spólka
Akcyjna, Varsó (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) CIPROFLAV
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.
(111) 184.380
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03458
(220) 2004.08.12.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

Sajt, tejtermékek.

184.382
(151) 2006.05.05.
M 04 03588
(220) 2004.08.25.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Benke Gábor, Basa és Benke Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 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.
(111) 184.383
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03447
(220) 2004.08.12.
(732) Moneta International Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 24
25
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.384
(151) 2006.05.05.
M 04 03323
(220) 2004.08.02.
Pharma Natura Group Kft., Szentendre (HU)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 5
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Textília, szövetáruk, kelmék.
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(111) 184.385
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03203
(220) 2004.07.21.
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 1
Mesterséges édesítõkészítmények, vegyi termékek gyógyászati, állatgyógyászati, kozmetikai és piperekészítmények elõállításánál történõ felhasználáshoz, iparban, tudományban, kertészetben, mezõgazdaságban és gyógyászati kutatásban felhasznált
vegyi termékek, vegyi diagnosztikai reagensek.
3
Parfümök és illóolajok, nem gyógyszerezett piperekészítmények és anyagok, szappanok, samponok, haj kezelésére szolgáló készítmények, kozmetikai készítmények köröm és bõr kezelésére, fogtisztító szerek és piperecikkek.
5
Gyógyászati, orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények, fertõtlenítõszerek, bandázsok és kötszerek sebészeti,
fogászati, gyógyászati és állatgyógyászati használatra, érzéstelenítõ készítmények vagy azt tartalmazó készítmények, sebészetben és gyógyászatban transzfúziós és/vagy injekciós célokra szolgáló folyadékok és oldatok.
10 Sebészeti, gyógyászati, fogászati és állatgyógyászati mûszerek, készülékek és részeik, megmunkált csont és csontszövet
valamennyi sebészeti célokra.
21 Fogkefék.
(111) 184.386
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03320
(220) 2004.08.02.
(732) Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,
Budapest (HU)
(541) WINSULID
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású készítmények.
(111) 184.387
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03322
(220) 2004.08.02.
(732) HUNGAPIG Tenyésztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Herceghalom (HU)
(740) dr. Facsády Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 29
31

Hús, húskészítmények.
Élõ állatok.

(111) 184.388
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03321
(220) 2004.08.02.
(732) HUNGAPIG Tenyésztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Herceghalom (HU)
(740) dr. Facsády Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 29
31
35
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

Hús, húskészítmények.
Élõ állatok.
Reklámtevékenység.

184.389
(151) 2006.05.05.
M 04 03325
(220) 2004.08.02.
GASTROLAND Kft., Budapest (HU)

TACUBA CAFE & RESTAURANT

43 Bár (szolgáltatások), étkezdék, éttermek, gyorséttermek,
kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, önkiszolgáló éttermek, panziók, szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, vendéglátóipar.
184.390
(151) 2006.05.05.
M 04 03326
(220) 2004.08.02.
Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Személygépkocsik, tehergépjármûvek, autóbuszok, miniés mikrobuszok, négykerék-meghajtású gépjármûvek, ponyvás és
zárt rakterû tehergépjármûvek, zárt rakterû kisméretû teherszállító gépjármûvek (furgonok).
(111) 184.391
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 02083
(220) 2004.05.03.
(732) TELE-DATA Távközlési Adatfeldolgozó és Hirdetésszervezõ
Rt., Budaörs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Diszkek, mágneses adathordozók, szoftverek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvM629
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kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Kiadói tevékenység szöveges kiadása diszken.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektromos médiumba.
(111) 184.392
(151) 2006.05.05.
(210) M 05 03716
(220) 2005.11.21.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) ARIFREN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 184.393
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 02447
(220) 2004.05.25.
(732) Bõhm József, Oroszlány (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) CONBRIZA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, beleértve klimaxos és klimax utáni állapotok kezelésére, valamint csontritkulás megelõzésére és kezelésére szolgáló készítmények.
(111) 184.398
(210) M 04 02087
(732) Phytotec Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
41
42
(111)
(210)
(732)
(740)

(151) 2006.05.05.
(220) 2004.05.03.

Gyógyszerészeti termék.
Nevelés, szakmai képzés.
Tudományos és mûszaki szolgáltatások.

184.399
(151) 2006.05.05.
M 04 03029
(220) 2004.07.09.
Bock Pince Kft., Villány (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) ERMITAGE
(511) 33 Borok és alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.
(511) 11 Fûtõberendezések fûtõelemek, fûtõszálak, fûtõtestek, kazánok, elektromos fûtõkészülékek, hõsugárzók, mindezek alkatrészei, szerelvényei.
37 Fûtõberendezések és készülékek szerelése, karbantartása,
javítása.
(111) 184.394
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 02285
(220) 2004.05.13.
(732) Soós Magdolna, Budapest (HU)
(541) bebe
(511) 25 Nõi ruházati cikkek, lábbelik, bõrruházat, farmerruházat.
(111) 184.395
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03324
(220) 2004.08.02.
(732) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) CONTROLTOWER
(511) 7
Elektromos mosógépek, elektromos porszívók, porszívókhoz zsákok, robotgépek, elektromos kefék, elektromos keverõk
háztartási célokra, varrógépek háztartási célokra, üvegmosó gépek.
(111) 184.396
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03022
(220) 2004.07.09.
(732) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Ócsai József ügyvéd, Budapest
(541) T-Mobile webshop
(511) 9
Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; telefon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.
(111) 184.397
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03199
(220) 2004.07.21.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(300) 78/416,054
2004.05.10. US

(111) 184.400
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03202
(220) 2004.07.21.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(300) 78/416,033
2004.05.10. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) VIVIANT
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, beleértve klimaxos és klimax utáni állapotok kezelésére, valamint csontritkulás megelõzésére és kezelésére szolgáló készítmények.
(111) 184.401
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 04294
(220) 2004.10.20.
(732) Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne „POLFA” Spólka
Akcyjna, Varsó (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) OPTIBETOL
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.402
(151) 2006.05.05.
M 04 02099
(220) 2004.05.03.
GENOID Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 5
44

Diagnosztikai készítmények.
Humán diagnosztika a mikrobiológia területén.

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M630

184.403
(151) 2006.05.05.
M 04 03453
(220) 2004.08.12.
CABAN Kft., Nagykovácsi (HU)

MALOSCHIK & PÉTER
25
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(111) 184.404
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03455
(220) 2004.08.12.
(732) SC MINIMAX ROMANIA SRL, Bukarest (RO)
(300) 001429
2004.02.24. RO
(740) dr. Lantos Judit, Sár és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) CHERRY MUSIC
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; rádióadás; rádióprogramok továbbítása; rádiókapcsolatok; kommunikáció; televíziós közvetítés; televíziós mûsorszórás; kábeltelevíziós mûsorszórás; mûholdas átvitel; információszolgáltatás távközlési ügyben; távközlési berendezések
kölcsönzése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás;
filmstúdiók; filmgyártás; mozifilmek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; szinkronizálás; videofilmgyártás.

(111) 184.405
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03464
(220) 2004.08.12.
(732) Déli Otthon Áruház Kft., Pécs (HU)
(546)

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

(111) 184.406
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03463
(220) 2004.08.12.
(732) Samu Szilárd, Lenti (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
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).
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) 184.407
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03462
(220) 2004.08.12.
(732) Samu Szilárd, Lenti (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
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).
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)
(210)
(732)
(541)
(511)

184.408
(151) 2006.05.05.
M 04 03025
(220) 2004.07.09.
Flexum Termelõ és Szolgáltató Rt., Mosonmagyaróvár (HU)

FLEXUM
43

Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 184.409
(151) 2006.05.05.
(210) M 04 03460
(220) 2004.08.12.
(732) Benefit Pénzügyi és Gazdálkodásszervezési Bt.,
Rácalmás (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G & K.
Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 10
(111)
(210)
(732)
(740)

Szexuálhigiénés eszközök, hüvelyirrigátor.

184.418
(151) 2006.05.05.
M 04 03998
(220) 2004.09.28.
Viacom International Inc., New York, New York (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) A DOPE OPERA
(511) 9
Hang, kép és adat rögzítésére, valamint reprodukálására
szolgáló hang és/vagy képfelvevõ, továbbító- és lejátszókészülékek; televízió-képernyõvel vagy videomonitorral használható játékgépek; számítógépes, ill. elektronikus játékgépek; pénzérmével vagy zsetonnal mûködõ elektromos és elektronikus játékgépek; számítógépszoftverek; számítógépes játékok; elektronikus
játékok; videojátékok; CD-ROM memóriás játékok; hangjelzõs
játékok; programkazetták elektronikus játékkészülékekhez;
hang- és videofelvételek; mozgófilmek és fényképészeti filmek;
mozifilmek és videoszalagok; napszemüvegek; hangfelvételek;
hanglemezfelvételek; hanglemezek; képeket és/vagy hangot tartalmazó mágneses adathordozók; lézerlemezek; CD-k, CDROM-ok; interaktív CD-k, DVD-k, magnószalagok, kazetták,
programkazetták; kártyák és egyéb adathordozók; valamennyi
felsorolt termék hangot, videofelvételt, képi adatokat, játékot,
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grafikát, szöveget, programot vagy információt hordoz vagy ezek
használatához való; hanglemezfelvételek és hanglemezek; programkazetták számítógépes videojátékokhoz és videojátékgépekhez; kazetták számítógépes játékokhoz; memóriahordozók; interaktív CD-k és CD-ROM-ok, kazetta- és CD-tartó, ill. szállítótokok; a felsorolt termékek alkatrészei és tartozékai; számítógépes,
televízión/rádión közvetített interaktív elektronikus játékok; otthon használható mobiltelefonos és internetes elektronikus játékkészülékek.
25 Felsõruházat, sportruházat; szabadidõ-ruházat, hétköznapi
ruházat, fürdõruházat; hálóruházat, lábbeli és fejfedõk; pólók,
övek, sálak, öltönyök, nadrágok; szoknyák; zokni és harisnya; harisnyanadrágok; nyakkendõk; kesztyûk; kardigánok; nõi ruhák;
blúzok; ingek; kalapok; sapkák; csizmák; cipõk; papucsok.
41 Szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatások; tv- és rádiómûsorok, valamint filmek, animációs filmek, valamint hang- és
videofelvételek készítése, bemutatása, forgalmazása és bérbeadása interaktív eszközökön, többek között az interneten keresztül;
élõ szórakoztató-mûsorok készítése, televíziós szórakoztató-mûsorok készítése; zenés tv-programok szerkesztése, könyvek, folyóiratok és idõszaki kiadványok megjelentetése; oktatási és útmutató anyagok készítése és bérbeadása; oktatási, kulturális és
szórakoztató célú rendezvények létrehozása és bemutatása interaktív eszközökön keresztül is, versenyek, vetélkedõk, játékok, kiállítások, sportesemények, show-mûsorok, országjáró mûsorok,
színpadi produkciók, színházi bemutatók, koncertek, élõ mûsorok

és a közönség részvételével lebonyolított rendezvények megszervezése, létrehozása és bemutatása; interaktív játékok szervezése;
szórakoztatás és nevelés, a felsorolt szolgáltatások globális számítógép-hálózaton és egyéb (interaktív) kommunikációs hálózaton keresztül, beleértve az internetet is.
(111) 184.423
(151) 2006.05.08.
(210) M 03 01139
(220) 2003.03.17.
(732) PLASZT-IM Mûanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(541) PLASZT-PAKK
(511) 20 Csomagolótartályok mûanyagból; dobozok mûanyagból;
hordók, nem fémbõl; konténerek (tároláshoz, szállításhoz), nem
fémbõl; ládák, dobozok, nem fémbõl; tartályok, nem fémbõl vagy
falazatból; tartályzárak, nem fémbõl; zárókupakok, nem fémbõl.
A rovat 166 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 174.451, 176.153,
176.789, 176.797, 178.496, 178.733, 181.535, 183.199, 183.209,
183.535, 183.597, 183.655, 183.656, 184.245–184.253, 184.255,
184.258–184.270, 184.273–184.295, 184.297–184.309, 184.313,
184.315–184.340, 184.342–184.346, 184.349–184.359,
184.361–184.409, 184.418, 184.423

M632

