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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése

(210) M 04 03000
(220) 2004.07.08.
(731) Mûszaki Áruházlánc Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 7
Gépek; elektromechanikai készülékek konyhai használatára.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.
9
Villamos mozgóképi berendezések és felszerelések, hangok
és képek rögzítésére szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, számológépek, elektronikus szerszámok és készülékek,
elektromos vasalók.
11 Fõzõ-, hûtõ-, szellõztetõberendezések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja.
(210) M 04 02999
(220) 2004.07.07.
(731) Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Kecskemét (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi
Iparjogvédelmi Képviselet Kft., Budapest
(546)

M 05 02588
(220) 2005.08.05.
BROADWAY INVEST Kft., Budapest (HU)
dr. Kertész József Tamás, Dr. Kertész Ügyvédi Iroda, Budapest

MAI MANÓ KÁVÉZÓ

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 05 01403
(220) 2005.04.18.
(731) FINO-FOOD Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Tamási (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) TRAPI
(511) 29 Tejtermékek; sajtok.
(210) M 05 01410
(220) 2005.04.18.
(731) Kártyikné Benke Etka, Szeged (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 25 Sportruházat.
28 Játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; oktatás, különösen jógaoktatás.

(511) 33
41
43

(210) M 05 03971
(731) ANRÓ-KER Bt., Szeged (HU)
(546)

Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).
Kulturális rendezvények és kiállítások.
Vendéglátás, gasztronómiai szolgáltatások.

(210) M 05 03211
(220) 2005.10.06.
(731) D-F-M Invest Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 8

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 05 00542
(220) 2005.02.08.
(731) Motor Trader Kft., Miskolc (HU)
(541) BIKER MAGAZIN BIKER MAGAZIN
(511) 16 Újság.
35 Reklámozás.

(220) 2005.12.14.

Kerti szerszámok (kézzel mûködtetett).

(210) M 04 05028
(220) 2004.12.18.
(731) Böszörményi István Péterné, Miskolc (HU);
Böszörményi István Péter, Miskolc (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsíros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(541) MOBILEHIT
(511) 38 Távközlés, különösen telefonszolgáltatások, egyéb vezetékes és vezeték nélküli távközlési berendezésekkel végzett szolgáltatások.
41 Nevelés, oktatás, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek, különösen játékkaszinó szolgáltatások, játéktermi
szolgáltatások, online játékok szolgáltatása, sorsjáték lebonyolítása, szerencsejátékok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatási
tárgyú információk, vetélkedõk nyújtása és lebonyolítása.
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37 Építkezés, építés, csõ(tár) vezetékek felszerelése és karbantartása, építõipari gépek kölcsönzése, kõmûvesmunka, felvonók
felszerelése és javítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása,
hûtõberendezések üzembe helyezése és javítása, kõbányák kiaknázása, külsõ és belsõ festés, raktárak építése és javítása, szigetelési szolgáltatások, tapétázás, tetõfedõ munkák, vakolási munkák,
vízvezeték-szerelés, vízszigetelés, állványozás, építkezések felügyelete, építmények lebontása, épületek belsõ-külsõ tisztítása,
öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása.

(210) M 04 04981
(220) 2004.12.15.
(731) Smulovics, Márton, Budapest (HU)
(740) dr. Szentpály Gábor, Dr. Szentpály Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) NO JACK
(511) 12 Lopásgátló riasztók jármûvekhez, lopásgátló szerkezetek
jármûvekhez.
(210) M 04 05117
(220) 2004.12.27.
(731) Conopco, Inc., New York, New York (US)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) DELIKÁT 8
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad; húskivonatok; tartósított, szárított
és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék, lekvárok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Só, mustár, ecet, ízesítõ öntetek, fûszerek.
(210) M 05 02587
(220) 2005.08.05.
(731) BROADWAY INVEST Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kertész József Tamás, Dr. Kertész Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MANÓ KÁVÉZÓ
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 01810
(220) 2005.05.25.
(731) Elephant-Holding Rt., Budapest (HU)
(541) elephant
(511) 36 Ingatlanügyletek, lakásingatlanok és irodaingatlanok értékbecslése, felmérése, kapcsolódó finanszírozási szolgáltatás, bérbeadás, adás-vétel, befektetés menedzsment, ingatlanbefektetési
ügyletek és tanácsadás, kapcsolódó konzultáció, ingatlankezelés,
ingatlanlízing, ingatlanügynökségek, lakásügynökségek, pénzügyi értékbecslés.
37 Építkezés, építés, csõ(tár) vezetékek felszerelése és karbantartása, építõipari gépek kölcsönzése, kõmûvesmunka, felvonók
felszerelése és javítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása,
hûtõberendezések üzembe helyezése és javítása, kõbányák kiaknázása, külsõ és belsõ festés, raktárak építése és javítása, szigetelési szolgáltatások, tapétázás, tetõfedõ munkák, vakolási munkák,
vízvezeték-szerelés, vízszigetelés, állványozás, építkezések felügyelete, építmények lebontása, épületek belsõ-külsõ tisztítása,
öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása.

(210) M 05 01018
(220) 2005.03.18.
(731) MIXVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 35 Eladási propaganda (mások számára), kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, árubemutatás, áruminták terjesztése, árverés, üzleti információk.
(210) M 05 01427
(220) 2005.04.20.
(731) VITTORIO Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Farmerruházat.

(210) M 05 00603
(731) Li Wei, Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.02.14.

(210) M 05 01811
(220) 2005.05.25.
(731) Elephant-Holding Rt., Budapest (HU)
(546)
(511) 24
25
(210)
(731)
(300)
(740)

(511) 36 Ingatlanügyletek, lakásingatlanok és irodaingatlanok értékbecslése, felmérése, kapcsolódó finanszírozási szolgáltatás, bérbeadás, adás-vétel, befektetés menedzsment, ingatlanbefektetési
ügyletek és tanácsadás, kapcsolódó konzultáció, ingatlankezelés,
ingatlanlízing, ingatlanügynökségek, lakásügynökségek, pénzügyi értékbecslés.

Ágynemû, asztalterítõ, textíliák és textiláruk.
Ruha, cipõ.

M 05 01938
(220) 2005.06.03.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
2383921
2005.02.09. GB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) AMCYRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán használatra.

(210) M 05 01448
(220) 2005.04.22.
(731) Zoknitex Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván
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(546)

(511) 25

(210) M 04 04523
(220) 2004.11.11.
(731) HUNÍZ PÉCSI HÚS-DEPÓ Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Gábriel Gyula Ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) PANNON MEAT
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok és húskészítmények, ideértve különösen mindenféle tõkehúst, valamint füstölt hús- és hentesárut, húskészítményt.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02692
(220) 2005.08.17.
(731) Hearst-Sanoma Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(541) Miénk a világ!
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 00720
(220) 2005.02.23.
(731) AIG/Lincoln Europe Retail Kft., Budapest (HU)
(740) Greg Medley ügyvéd, Réczicza White & Case LLP, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 01462
(220) 2005.04.25.
(731) WIVA-MED Bt., Baja (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) wiva-Vac
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
(210) M 05 00735
(220) 2005.02.24.
(731) Brau Union Hungária Sörgyárak Rt., Sopron (HU)
(546)

(511) 32

Sörök.

(210) M 05 01523
(220) 2005.04.29.
(731) SZINFLEX PLUS Kft., Gyõr (HU)
(541) VCI-FOIL
(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, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
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.
(210) M 05 01524
(220) 2005.04.29.
(731) SZINFLEX PLUS Kft., Gyõr (HU)
(541) I-FOIL
(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, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
(210) M 05 01522
(220) 2005.04.29.
(731) OZONE LABORATORIES LIMITED, Limassol (CY)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) ALGOFEN
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(210) M 05 01525
(220) 2005.04.29.
(731) NÁDORLIGET Ingatlanforgalmazó és Beruházó
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Schmidt Éva, Dr. Schmidt Éva Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(210) M 04 04499
(220) 2004.11.10.
(731) GET WORK HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 05 01542
(731) Élõ Tamás, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2005.05.02.

(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.
(210) M 05 01466
(220) 2005.04.25.
(731) W-GO 2004 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01097
(220) 2005.03.23.
(731) Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt.,
Budapest (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák
(210) M 05 01468
(220) 2005.04.25.
(731) KING APIS Kft., Nyírbátor (HU)
(546)

(511) 12 Kerékpárok és egyéb emberi erõvel, illetve segédmotorral
hajtott jármûvek, testépítõ felszerelések.
25 Ruházati cikkek; lábbelik, fejrevalók.
37 Kerékpár-karbantartás, -javítás és szervizszolgálat.
(210) M 05 01463
(220) 2005.04.25.
(731) Bétacom Kereskedelmi és Hírközlési Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Városi László, Városi és Turai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Mûholdvevõ berendezések, antennák és tartozékok, közösségi vevõrendszerek, koaxkábelek, csatlakozók, erõsítõk, tv-, rádióadó és vevõberendezések, szórakoztató elektronikai készülékek (tv, rádió, magnetofon, CD-lejátszók, erõsítõk, videolejátszók), telefonok, telefonközpontok, telefaxok, számítógépek,
számológépek, kalkulátorok, fénymásolók, üzenetrögzítõk,
elektromos háztartási gépek.
38 Televíziós adás, tv-mûsorok közvetítése, rádióadás, rádiómûsorok közvetítése.
41 Televíziós szórakoztatás, rádiós szórakoztatás.

(511) 30

Méz.

(210) M 05 01469
(220) 2005.04.25.
(731) KING APIS Kft., Nyírbátor (HU)
(546)

(511) 30

Méz.

(210) M 04 04650
(220) 2004.11.18.
(731) VHM Szerszámgyártó Kft., Tiszaföldvár (HU)
(591)

(511) 16

M792

Nyomdaipari termékek.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 05 01467
(220) 2005.04.25.
(731) ECRUE Esküvõ- és Rendezvényszervezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bulányi Tamás, Bulányi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 01528
(220) 2005.04.29.
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL Co., Inc., Saga (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) KEPLAT
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(210) M 05 01529
(220) 2005.04.29.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 05 01470
(220) 2005.04.25.
(731) Ács László, Mezõkovácsháza (HU); dr. Karl Imre, Bonyhád (HU)
(546)

(511) 32

Szénsavas üdítõital.

(210) M 05 01471
(220) 2005.04.25.
(731) MUNDIPHARMA AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) CONTINUS
(511) 5
Kizárólag receptre kapható fájdalomcsillapítók emberi felhasználásra.
(210) M 05 01472
(220) 2005.04.25.
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) COLUMBUS
(511) 5
Rovarirtó szerek, készítmények férgek irtására; fungicid,
herbicid, inszekticid szerek.
(210) M 05 01527
(220) 2005.04.29.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing
és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) PANTACID
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(541) fókarend
(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztatókészülékek és -berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógépprogramok; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
16 Papíráruk, mûanyagáruk, kartonáruk, számítógépprogramok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység, mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is;
elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések telepítése, fenntartása, üzemeltetése, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és berendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon állomások, nyilvános
internet és digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok telepítése,
kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen; adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat-, hang-, kép- és video-
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üzenet-szolgáltatások, internetszolgáltatások vezetékes és mobil
hírközlési rendszereken; távközlési kapuállomás szolgáltatások;
televízió és kábeltelevízió mûsoradás; online adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken;
hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon, telefax
videotelefon, mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési
rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások;
személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások; sportinformációs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események; úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték
szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadói szolgáltatás,
idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton
keresztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési
tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, számítógép-kölcsönzés, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok
kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, nevezetesen számítógépes programok interneten keresztül
történõ hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgáltatások, honlap- és arculattervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, internetes infrastruktúra szolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és
ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.
(210) M 05 01530
(220) 2005.04.29.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Axer böngészõ
(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztatókészülékek és berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, foM794

lyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógépprogramok; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
16 Papíráruk, mûanyagáruk, kartonáruk, számítógépprogramok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység, mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is;
elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések telepítése, fenntartása, üzemeltetése, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és berendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon állomások, nyilvános
internet és digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok telepítése,
kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen; adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat, hang, kép és videoüzenet-szolgáltatások, internetszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió és kábeltelevízió mûsoradás; online adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken;
hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon, telefax
videotelefon, mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési
rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások;
személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások; sport információs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események; úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték
szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadói szolgáltatás,
idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton
keresztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáfé-
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ták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok telepítése, kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat-, hang-, kép- és videoüzenet-szolgáltatások, internetszolgáltatások vezetékes és mobil
hírközlési rendszereken; távközlési kapuállomás-szolgáltatások;
televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; online adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken;
hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax videotelefon, mobiltelefon-, digitális információ átviteli szolgáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások; sport információs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események; úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton
keresztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési
tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédiarendszerek és -berendezések tervezése, digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, számítógép-kölcsönzés, mûszaki,
mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépi programok
kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, nevezetesen számítógépes programok interneten keresztül
történõ hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, internetes infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és
ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.

rési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési
tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és berendezések tervezése, digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok tervezése, számítógép-kölcsönzés, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépi programok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, nevezetesen számítógépes programok interneten keresztül
történõ hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, internetes infrastruktúra szolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és
ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.

(210) M 05 01531
(220) 2005.04.29.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Axer@axelero
(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió-, televízió-, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógépprogramok; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás
játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
16 Papíráruk, mûanyagáruk, kartonáruk, számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység, mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is;
elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia rendszerek és berendezések telepítése, fenntartása, üzemeltetése, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és berendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános internet- és digitális hírközlési állomások, elektronikus pos-

(210) M 05 01533
(220) 2005.04.29.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Adatpark
(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztatókészülékek és -berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villa-
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mos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógép programok; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
16 Papíráruk, mûanyagáruk, kartonáruk, számítógépprogramok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység, mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is;
elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és berendezések telepítése, fenntartása, üzemeltetése, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és berendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon állomások, nyilvános
internet és digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok telepítése,
kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen; adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat-, hang-, kép- és videoüzenet szolgáltatások, internetszolgáltatások vezetékes és mobil
hírközlési rendszereken; távközlési kapuállomás szolgáltatások;
televízió és kábeltelevízió mûsoradás; online adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken;
hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax videotelefon, mobiltelefon-, digitális információátviteli szolgáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások; sport információs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események; úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték
szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadói szolgáltatás,
idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.

42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton
keresztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési
tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések tervezése, digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, számítógép-kölcsönzés, mûszaki, mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépi programok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, nevezetesen számítógépes programok interneten keresztül
történõ hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, internetes infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és
ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.
(210) M 05 01535
(220) 2005.04.29.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Axelero Klub
(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya, számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógépprogramok; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás
játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen, hírlevelek,
jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel,
szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás,hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység,
gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység,
mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is; elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések telepítése, fenntartása üzemeltetése, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és berendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
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vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon állomások, nyilvános
internet és digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok telepítése,
kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen; adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat-, hang-, kép- és videoüzenet szolgáltatások, internetszolgáltatások vezetékes és mobil
hírközlési rendszereken; távközlési kapuállomás szolgáltatások;
televízió és kábeltelevízió mûsoradás; online adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken;
hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon, telefax
videotelefon, mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési
rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások;
személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videotájékoztató és oktatótájékoztató szolgáltatások; sport információs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események; úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kuturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadó szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton
keresztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési
tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédiarendszerek és -berendezések tervezése, digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, számítógép-kölcsönzés, mûszaki,
mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépi programok
kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, nevezetesen számítógépes programok interneten keresztül
történõ hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, internetes infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és
ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.
(210) M 05 01536
(220) 2005.04.29.
(731) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Techbázis
(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
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üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógépprogramok; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
16 Papíráruk; mûanyagáruk, kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás,hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampány szervezése, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói
tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység, mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is;
elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések telepítése, fenntartása üzemeltetése, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és berendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon állomások, nyilvános
internet és digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok telepítése,
kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen: adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat-, hang-, kép- és videoüzenet szolgáltatások, internet szolgáltatások vezetékes és mobil
hírközlési rendszereken; távközlési kapuállomás szolgáltatások;
televízió és kábeltelevízió mûsoradása; online adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken;
hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon, telefax
videotelefon, mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési
rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások;
személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások; sport információs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események; úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, fellépése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték
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szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadói szolgáltatás,
idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton
keresztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési
tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédiarendszerek és -berendezések tervezése, digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, számítógép-kölcsönzés, mûszaki,
mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépi programok
kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, nevezetesen számítógépes programok interneten keresztül
történõ hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, internetes infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és
ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.
(210) M 05 00021
(220) 2005.01.05.
(731) BERLINGTON HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bihari Ákos ügyvéd, Naszádos, Klausmann, Kovács, Bihary
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Metropolis 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.
(210) M 05 00023
(220) 2005.01.05.
(731) Verlag Dashöfer Kft. és Társa Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra ügyvéd, Budapest
(541) REFLEX
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek, irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
(210) M 05 01597
(220) 2005.05.05.
(731) Szabó József 95%, Mosonmagyaróvár (HU); ANDRÁSSY
KÚRIA Szálloda és Vendéglátóipari Kft. 5%, Tarcal (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) APASSIONATA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 01600
(220) 2005.05.05.
Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest

BARTÓK BIRTOK

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 05 01601
(220) 2005.05.05.
(731) Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
(740) dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 01602
(220) 2005.05.05.
(731) Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
(740) dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 05 01598
(220) 2005.05.05.
(731) Bombay Expressz Kft., Budapest (HU)
(740) ifj. dr. Gábor László, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) TANTRA LOUNGE
(511) 43 Vendéglátás, élelmezés.
(210) M 05 01599
(220) 2005.05.05.
(731) Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
(740) dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
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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; számítógépprogramok (regisztrált).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; tanácsadó szolgálat üzletszervezési és
irányítási kérdésekben, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás.
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.

(210) M 05 01603
(220) 2005.05.05.
(731) Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
(740) dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest
(541) GÁLBOR
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 01604
(220) 2005.05.05.
(731) Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
(740) dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 01605
(220) 2005.05.05.
(731) Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
(740) dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 01606
(220) 2005.05.05.
(731) Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
(740) dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 00282
(220) 2005.01.21.
(731) Ramasoft Számítástechnikai és Kiadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Anna, Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések

(210) M 05 00283
(220) 2005.01.21.
(731) Ramasoft Számítástechnikai és Kiadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Anna, Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Ramasoft
(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; számítógépprogramok (regisztrált).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; tanácsadó szolgálat üzletszervezési és
irányítási kérdésekben, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás.
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.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 00042
(220) 2005.01.06.
Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

Írisz

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.
M 05 00052
(220) 2005.01.06.
Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

Cool Complex

3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek, szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.

(210) M 05 00054
(220) 2005.01.06.
(731) JÁMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(541) WALTHAM
(511) 9
Tudományos, tengerészeti, geodéziai, villamos, fényképészeti, mozi, optikai, súlymérõ, mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), biztonsági (mentõ) és oktatóberendezések és -felszerelések;
berendezések hang- és kép rögzítésére, átvitelre vagy reprodukálására; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata árusítógépek és szerkezetek, érmével mûködõ berendezésekhez; pénz-
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nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

tárgépek, másológépek, adatfeldolgozó felszerelések és számítógépek, tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízelosztó és egészségügyi berendezések.
(210) M 05 00289
(731) Szepesi István, Sopron (HU)
(546)
(511) 3

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(220) 2005.01.21.

Ragasztószerek, rögzítõanyagok álhajakhoz.

(210) M 05 01609
(731) Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
(740) dr. Oroszlán Zsuzsa, Budapest
(546)

(220) 2005.05.05.

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 01613
(220) 2005.05.05.
(731) Orosz Imre, Biatorbágy (HU)
(740) dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) PORTNET
(511) 9
Tudományos célra szogáló, 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.
38 Távközlés.
(210) M 05 01615
(220) 2005.05.05.
(731) Nagyné Konti Csilla, Budapest (HU)
(541) BIOHAZARD
(511) 41 Szórakoztatás.
43 Vendéglátás.

(210) M 05 01665
(220) 2005.05.11.
(731) OZONE LABORATORIES LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ALGOZONE
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 05 01675
(220) 2005.05.12.
(731) Continent Kft., Budapest (HU)
(541) AQUAMARINE
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25

(210) M 04 04178
(220) 2004.10.13.
(731) BORDING Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(210) M 05 01616
(220) 2005.05.05.
(731) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) AMLODOWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek és készítmények.
(210) M 05 01657
(220) 2005.05.11.
(731) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
(541) Diabette
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01685
(220) 2005.05.12.
(731) YOTSUBA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Peszlen Zoltán, Peszlen és Mészáros Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 05 01686
(220) 2005.05.12.
(731) Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Dunaharaszi (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
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televíziókészülékek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok
készítése, rádiós szórakoztatás, rádiómûsor- szerkesztés, showmûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sorsjátékok lebonyolítása, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szépségversenyek szervezése, színházi produkciók, színpadi
díszletek kölcsönzése, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szórakoztatás, szövegek kiadása (nem reklámcélú), televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videofelvevõ készülékek kölcsönzése, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok
vágása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, sportés kulturális tevékenység; kulturális szolgáltatások, könyv-, újság-, folyóirat-kiadás, valamint hanglemez, CD-lemez, videofelvétel és más egyéb megjelenítési formákban is, egyéb mûvészeti
tevékenység.

(546)

(511) 9
Mozifilmek; mozgófilmek; hagyományos hanglemezek,
hangszalagok, audio-video szalagok, audio-video kazetták, audio-video CD- és DVD-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
mozgófilm kazetták; 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; videó és számítógépes játékprogramok; videojáték programok; videojáték memóriakazetták
és kazetták; kódolt kártyák, így kulcskártyák, telefonkártyák, hitelkártyák, bankkártyák, készpénzfizetési kártyák, mágnesek és
díszítõ mágnesek; látcsövek, távcsövek, periszkópok; számítógépes, elektronikus és videojáték programok, programkazetták; lemezek és szoftverek; audio- és videofelvételek CD-n, CD-ROMon, DVD-n, lézerlemezek, szalagok és lemezek és egyéb felvételre alkalmas eszközök; audio- és videofelvételek, globális számítógép-hálózatról letölthetõ játékprogramok; elektronikus fogyasztási cikkek; szemüvegek, napszemüvegek.
(210) M 05 01687
(220) 2005.05.12.
(731) Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Dunaharaszi (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(546)

(210) M 05 01688
(220) 2005.05.12.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) T-Kábel
(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
események szervezése; könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott
termékek, valamint az ezeknek megfelelõ elektronikus média (beleértve CD-ROM-ok és CD-k) közzététele.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázisok üzemeltetése és adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bérlete, valamint adatok, hírek és információ gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó felszerelésekkel
és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekttanulmányok és tervezési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcsolatosan.
(210) M 05 01690
(220) 2005.05.12.
(731) GIORGIO ’99 Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; rádióberendezések kölcsönzése, bálok szervezése, diszkók (szolgáltatásai), elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok lebonyolítása, élõ elõadások bemutatása, filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás), gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûsorokra,
játéktermi szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, rádió- és

(511) 25
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(210) M 05 01724
(220) 2005.05.18.
(731) Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellschaft,
Schwäbisch Hall (DE)
(740) dr. Szabó Levente Antal, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) FUNDAMENTA SZEMÉLYI BANKÁR
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 05 01732
(731) Mobil Expo Kft., Sopron (HU)
(546)

(511) 16
(210) M 05 01725
(220) 2005.05.18.
(731) Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellschaft,
Schwäbisch Hall (DE)
(740) dr. Szabó Levente Antal, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(220) 2005.05.18.

Újságok.

(210) M 05 01733
(220) 2005.05.18.
(731) RAMSTEIN Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Sóczó Réka, Sóczó és Zolnay Ügyvédi Iroda, Miskolc
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 05 01727
(220) 2005.05.18.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(541) Hotdog
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

(210) M 05 01734
(731) Grassy Attila, Pécs (HU)
(546)

(220) 2005.05.18.

(210) M 05 01728
(220) 2005.05.18.
(731) Boldoghy Béla, Budapest (HU); Kummert József, Budapest (HU)
(740) Varga Tamás Péter, Budapest
(546)
(511) 25

(511) 19 Nem fém építõanyagok; ezek között különösen falazó- és
födémelemek, téglák.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01735
(220) 2005.05.18.
(731) BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 01730
(220) 2005.05.18.
(731) TESSIN Kereskedelmi és Gyártó Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 32
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 05 01736
(220) 2005.05.18.
(731) BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

M802

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(546)

(546)

(511) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 05 01737
(220) 2005.05.18.
(731) BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 05 01747
(220) 2005.05.18.
(731) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 05 01738
(220) 2005.05.18.
(731) BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 05 01745
(220) 2005.05.18.
(731) Jász-Iron Kft., Jászberény (HU)
(740) dr. Barazutti László ügyvéd, Jászberény
(546)

(511) 34 Cigaretták, nyers és feldolgozott dohány, dohányzási cikkek
és gyufák.
(210) M 05 01748
(220) 2005.05.18.
(731) Jász-Iron Kft., Jászberény (HU)
(740) dr. Barazutti László ügyvéd, Jászberény
(546)

(511) 27

Tapéták.

(210) M 05 01746
(220) 2005.05.18.
(731) OZONE LABORATORIES LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(511) 27
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(210) M 05 01749
(220) 2005.05.18.
(731) Csernus Ágnes, Budapest (HU); Csóry Orsolya, Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 01658
(220) 2005.05.11.
(731) Ozone Laboratories Limited, Limassol (CY)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(591)

(511) 25

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; 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).

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01750
(220) 2005.05.18.
(731) Yang Zhen Long, Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 01666
(220) 2005.05.11.
(731) Acecook Vietnam Company Limited, Ho Chi Minh City (VN)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 24

Textíliák, textiláruk, ágy- és asztalnemûk.
(511) 30

(210) M 04 04179
(220) 2004.10.13.
(731) BORDING Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(210) M 05 01667
(220) 2005.05.11.
(731) Acecook Vietnam Company Limited, Ho Chi Minh City (VN)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01659
(731) Pannai Angéla, Budapest (HU)
(546)

Tészták, félkész tészták, konyhakész tészták.

(220) 2005.05.11.
(511) 30

Tészták, félkész tészták, konyhakész tészták.

(210) M 05 01668
(220) 2005.05.11.
(731) Acecook Vietnam Company Limited, Ho Chi Minh City (VN)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások, személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 05 01663
(220) 2005.05.11.
(731) KDB Bank Magyarország Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 30

Tészták, félkész tészták, konyhakész tészták.

(210) M 05 01731
(220) 2005.05.18.
(731) EMPLOYEE BENEFIT Pénzügyi, Humántanácsadó
és Biztosításközvetítõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Valamennyi számítógépprogram és szoftver, tekintet nélkül
ezek rögzítésének eszközére vagy ezek terjesztésére, azaz arra,
vajon a szoftver mágnese médiumon van-e rögzítve vagy letölthetõ egy távoli számítógép-hálózatból.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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(210) M 05 01050
(220) 2005.03.21.
(731) HILD Ingatlanbefektetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) HILD
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 05 01783
(731) Rati Kft., Komló (HU)
(546)

(511) 12

(541) BA-BÉR
(511) 10 Talpbetétek, harántemelõk, cipõben hordható betétek, emelõk, támasztók.
25 Cipõk.
(210) M 04 02072
(220) 2004.04.30.
(731) SOMAFIS Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Káder Edit ügyvéd, Göd
(546)

(220) 2005.05.23.

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 05 01632
(220) 2005.05.06.
(731) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)
(541) CORTIFLUID-GEL
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(210) M 05 01633
(220) 2005.05.06.
(731) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)
(541) Alienmorph
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(210) M 05 01784
(220) 2005.05.23.
(731) Batiz Zoltán, Fót (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 25

Kismamaruha.

(210) M 04 04129
(220) 2004.10.11.
(731) SOLITAIDA Ingatlanforgalmazó és Befektetési Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Feketéné dr. Süle Anna, Budapest
(541) Leesoo
(511) 18 Bõráru.
25 Ruházati termék, lábbeli (divat- és sportruházat, cipõ).
(210) M 04 02724
(220) 2004.06.16.
(731) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. ifj. Partos László ügyvéd, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) HELYSZÍNELÕK
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek (televíziós szórakoztatás, televízió-mûsorok készítése).
(210) M 05 01887
(731) NR Video Bt., Gödöllõ (HU)
(546)

(220) 2005.05.31.

(511) 10 Talpbetétek, harántemelõk, cipõben hordható betétek, emelõk, támasztók.
25 Cipõk.
(210) M 05 01785
(220) 2005.05.23.
(731) Batiz Zoltán, Fót (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfafesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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(210) M 05 01796
(220) 2005.05.24.
(731) Lakatos Ferenc, Szõdliget (HU)
(740) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) MONEMU
(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.
(210) M 05 00175
(220) 2005.01.13.
(731) Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) FARKASÉTVÁGY
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 05 01795
(220) 2005.05.24.
(731) LIMIT-WEAR Ruházati Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Norbert, Dr. Varga Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) M.SILVIO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 02296
(220) 2005.07.07.
Uno Fashion Kft., Budapest (HU)
dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

UNO FASHION
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 04 02364
(220) 2004.05.18.
E-PARTNER Energetikai Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

E-PARTNER

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.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemény adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban), mûszaki vizsgálat, elemzés; mérnöki tevékenység,
tanácsadás.

(210) M 04 04710
(731) DEX 94 Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2004.11.23.

(210) M 05 01798
(220) 2005.05.24.
(731) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(511) 42
(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 01804
(220) 2005.05.24.
(731) Antal Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Joó Gábor Zsolt, Joó és Hartai Ügyvédi Iroda, Pécs
(541) ABSF Absolute Fishing
(511) 28 Csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; halhorgok; hernyóbelek horgászathoz; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok; kapásérzékelõk (horgászfelszerelés); kapásjezõk (horgászfelszerelés); merítõzsákok horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; szigonypuskák (sportcikkek); tengerparti halászhálók; úszók halászathoz; vesszõvarsák
(halászfelszerelés).

PR-tanácsadás, lobbitanácsadás, marketing-tanácsadás.

(210) M 05 00468
(220) 2005.02.03.
(731) Informánia Digitálmédia Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Komjáthy Miklós ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Olyan DVD-kiadvány, amely interaktív módon képes kommunikálni a felhasználóval, nem egy filmet tartalmaz csupán, hanem menürendszerek sajátos kapcsolódásából kialakított multimédiás alkalmazás, szoftverek.
16 Nyomdaipari termékek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 05 02691
(220) 2005.08.17.
Hearst-Sanoma Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

we’re cosmopolitan

16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 04 03188
(220) 2004.07.20.
(731) ASTRA TECH AB, Mölndal (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és urológiai készülékek és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek;
sebészeti varratanyagok; mûszertáskák sebészek és orvosok részére; orvosi készülékek és mûszerek; fogszabályozó készülékek;
ortopédiai cikkek; radiológiai készülékek egészségügyi célokra;
sebészeti implantátumok (mesterséges anyagok); mûfogak; tesztkészülékek egészségügyi célokra.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; fogászat; egészségügyi segítségnyújtás,
tanácsadói szolgáltatások az egészségvédelemmel kapcsolatban.

(210) M 04 03196
(220) 2004.07.21.
(731) Alticor Inc. (Michigan államban bejegyzett cég), East Ada,
Michigan (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ICOOK
(511) 9
Egéralátétek, mágnesek.
14 Órák, fõzõórák, kulcstartók, nyakba akasztható láncok kulcsokhoz.
16 Tollak, jegyzettömbök (hagyományos és öntapadós), ragasztócímkék, könyvjelzõk.
18

(210) M 05 01812
(220) 2005.05.25.
(731) Elephant-Holding Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, lakásingatlanok és irodaingatlanok értékbecslése, felmérése, kapcsolódó finanszírozási szolgáltatás, bérbeadás, adás-vétel, befektetés menedzsment, ingatlanbefektetési
ügyletek és tanácsadás, kapcsolódó konzultáció, ingatlankezelés,
ingatlanlízing, ingatlanügynökségek, lakásügynökségek, pénzügyi értékbecslés.
37 Építkezés, építés, esõ(tár) vezetékek felszerelése és karbantartása, építõipari gépek kölcsönzése, kõmûvesmunka, felvonók
felszerelése és javítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása,
hûtõberendezések üzembe helyezése és javítása, kõbányák kiaknázása, külsõ és belsõ festés, raktárak építése és javítása, szigetelési szolgáltatások, tapétázás, tetõfedõ munkák, vakolási munkák,
vízvezeték-szerelés, vízszigetelés, állványozás, építkezések felügyelete, építmények lebontása, épületek belsõ-külsõ tisztítása,
öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása.
(210) M 05 01813
(220) 2005.05.25.
(731) Telephant Távközlési Rt., Budapest (HU)
(546)

Bevásárlószatyrok, táskák, névjegykártyatartók.

21 Poháralátétek, tepsifogó kesztyûk, kávéscsészék, ivópoharak.
24 Asztalnemûk (nem papírból).
25 Kötények, rövidujjú pólók, sapkák, kalapok, szakácssapkák, dzsekik.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.
39 Szállítási szolgáltatások, fõzéssel kapcsolatos dolgok, fûszereket, élelmiszertermékeket és recepteket tartalmazó ajándékcsomagok készítése és szállítása.
41 Nevelés és szakmai képzés a konyhamûvészet területén fõzõstúdión kersztül; könyvek, újságok, magazinok publikálása és
kiadása az interneten és egyéb számítógépes hálózatokon kersztül, fõzéssel kapcsolatban.
43 Élelmezés, vendéglátási szolgáltatások, kutatási szolgáltatások, különleges fûszerek, élelmiszertermékek és receptek felkutatására.

(511) 38 Távközlés; rádió- és televízió-mûsorok sugárzását biztosító
szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás, elektronikus levelezés, hozzáférés biztosítása a számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mobiltelefon-összeköttetés, mûholdas átvitel, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, távközlési berendezések kölcsönzése, távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval, telefon-összeköttetések, telefonszolgáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése.
(210) M 05 00995
(220) 2005.03.17.
(731) EUROMEDIA Lapkiadó Bt., Budapest (HU)
(541) BOLERO
(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.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 04 03406
(731) Geo-Consult Bt., Pécs (HU)
(546)

(220) 2004.08.09.

(210) M 04 02420
(731) MarkCon Bt., Pécs (HU)
(546)

(220) 2004.05.24.

(511) 9
Muránóból származó optikai lencsék, üvegek, optikai cikkek.
40 Anyagmegmunkálás.
(210) M 05 01815
(731) P.mobile Kft., Szada (HU)
(546)

(511) 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.

(220) 2005.05.25.

(210) M 05 00554
(220) 2005.02.09.
(731) esszencia REAL Vagyonkezelõ Kft., Solymár (HU)
(740) Danczi Ilona, Solymár
(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, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; 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.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 05 01816
(220) 2005.05.25.
(731) Clarté Consulting Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Attila, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Kutatások ügyeletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok,
piackutatás, segítségnyújtás üzeletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, konzultáció személyzeti kérdésekben.

(511) 35 Élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelem, zöldség-gyümölcs kiskereskedelem, húsáru-kiskereskedelem, pékáru, édesség-kiskereskedelem, ital-kiskereskedelem, könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem, csomagküldõ kiskereskedelem, egyéb
nem bolti kiskereskedelem.
43 Munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés.
(210) M 05 01807
(731) FreeSoft Rt., Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.05.25.

(511) 38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail, közlések üvegszálas hálózatok útján, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok tárolása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezése és
-fejlesztése; jogi szolgáltatások; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba.
(210) M 05 01817
(220) 2005.05.25.
(731) Clarté Consulting Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Attila, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Kutatások ügyeletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok,
piackutatás, segítségnyújtás üzeletvezetéshez, szakmai konzultá-
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ciók üzleti ügyekben, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, konzultáció személyzeti kérdésekben.
(210) M 05 01818
(220) 2005.05.25.
(731) Foltin-Globe Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök, ásványvizek,
szénsavas vizek.
(210) M 05 01819
(220) 2005.05.25.
(731) JÁMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(541) GRANDHIGH
(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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(210) M 05 01820
(220) 2005.05.25.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) LUX STARSHINE
(511) 3
Szappanok, mosószerek, fehérítõszerek, tisztítószerek; illatszerek, arcvizek, borotválkozás utáni arcszeszek, kölnik; illóolajok; aromaterápiás termékek nem gyógyászati alkalmazásra;
masszázshoz való készítmények nem gyógyászati alkalmazásra;
dezodorok és izzadásgátló készítmények; fejbõr- és hajápoló szerek; samponok és hajkondicionálók; hajszínezõk; hajformázó termékek; fogkrémek; szájöblítõk nem gyógyászati célokra; száj- és
fogápoló szerek; gyógyhatású anyagokat nem tartalmazó piperecikkek; fürdõ- és tusolószerek; bõrápoló készítmények; bõrápoló
olajok, -krémek és tejek; borotválkozószerek, bortoválkozás elõtti és utáni készítmények; szõrtelenítõ készítmények; barnító és
fényvédõ készítmények; kozmetikumok; smink- és sminkeltávolító készítmények; vazelin; ajakápoló szerek; hintõpor; vatta,
fültisztító pálcika; kozmetikai vattakorongok, -kendõk és törlõk;
szépségmaszkok, arcpakolások.
(210) M 05 01821
(220) 2005.05.25.
(731) RECONTRA Kereskedelmi és Képviseleti Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(541) BABY PLANET
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, így különösen; reklámozás, televíziós
reklámozás, árubemutatás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok naprakész állapotba hozása, reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.

(210) M 05 01822
(220) 2005.05.25.
(731) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Sunnyvale, California (US)
(300) 76/624,946
2004.12.17. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) TURION
(511) 9
Számítógép- hardver; félvezetõ eszközök; mikroprocesszor- modulok; számítógép-hardver alrendszerek, így bemeneti egységek, kimeneti egységek, központi egységek, memóriavezérlõk, perifériavezérlõk és grafikus vezérlõk, valamint számítógép- szoftverek, nevezetesen operációsrendszer-szoftverek, játékszoftverek és 3D grafikai szoftverek.
(210) M 05 01823
(220) 2005.05.25.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) OMECID
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 04 02398
(220) 2004.05.20.
VERMOP Salmon GmbH, Wertheim (DE)
304 06 111.5
2004.02.04. DE
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Equipe
(511) 6
Alumíniumnyelek, különösen kézi mûködtetésû ablak-,
fal-, mennyezet- és padlótisztító készülékekhez való nyelek meghosszabítására, az autók tisztítására és ápolására szolgálók kivételével.
12 Szállító-, munka-, tisztító-, fertõtlenítõ-, papír- és hulladékgyûjtõ kocsik épületek, kórházak, ipari létesítmények, szállodák
és hasonlók takarításához, valamint ezek részei, az autók tisztítására és ápolására szolgálók kivételével.
21 Kis kézi mûködtetésû háztartási és konyhai készülékek; háztartási és konyhai tartályok (nem nemesfémbõl vagy nemesfém
borítással); szórópalackok és szórókannák mûanyagból és/vagy
fémbõl tisztítószerekhez; kézi mûködtetésû készülékek és tartályok mûanyagból és/vagy fémbõl (nem nemesfémbõl vagy nemesfém borítással) épületek tisztításához; kézi mûködtetésû padlótisztító berendezések, különösen mopok és ezek részei; moptartók, mopborítók és mopfacsarók, adagolótartályok kézi mûködtetésû padlótisztító készülékek nedvesítéséhez, mindezek kézi mûködtetésû padlótisztító berendezések, mint pl. mopok tartozékaként is; seprûk, súrolókefék, kézikefék, kefék, tisztítóeszközök,
kefébõl és tartóból álló WC-készletek; mopok, törlõrongyok, radiátortisztító készülékek, ablaktörlõ és tisztító készülékek, víztörlõk, padló- és ablaksúrolók; tisztítórongyok; mindezek részei; az
autók tisztítására és ápolására szolgáló cikkek kivételével.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 00093
(220) 2005.01.11.
Sanofi-Aventis, Paris (FR)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

WINDONE

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású készítmények.

(210) M 04 03901
(220) 2004.09.20.
(731) Szlabey László Balázs, Budapest (HU)
(541) GUTENBERG
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
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si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(210) M 05 03672
(220) 2005.11.15.
(731) ECHO HUNGÁRIA TV Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikesz József ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 04 03964
(220) 2004.09.27.
(731) Zeffer András, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Budapesti 4/6. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41

Szórakoztatás.

(210) M 04 03969
(220) 2004.09.27.
(731) Avalon Team Kft., Piliscsaba (HU)
(740) Derzsi Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi
Ügyvivõi Iroda, Budapest
(554)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
(210) M 05 03673
(220) 2005.11.15.
(731) FOXAUTO Kft., Tüskevár (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; eladási propaganda; hirdetési hely kölcsönzése; reklámügynökségek; hirdetõügynökségek; árubemutatás.
39 Gépkocsikölcsönzés; gépkocsival történõ szállítás; gépjármûkölcsönzés; jármûvek mentése; jármûvezetõi szolgáltatás;
helyfoglalás utazással kapcsolatban; személyszállítás; utasszállítás; áruszállítás.
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati használatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájában.
(210) M 05 01013
(220) 2005.03.18.
(731) Összpróba Alapítvány, Budapest (HU)
(740) Debreczeni Róbert, Összpróba Alapítvány, Budapest
(541) PARTFESZTIVÁL
(511) 41 Kulturális tevékenységek.

(210) M 05 03675
(220) 2005.11.15.
(731) Beretka és Társai Kft., Pétervására (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) VITAKORN
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; kenyér.
(210) M 05 00187
(220) 2005.01.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(554)

(210) M 04 03448
(220) 2004.08.12.
(731) Li Lifeng, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 30

(511) 25 Férfi, nõi, gyermek ruhanemûk, pizsama, pólók, alsónemûk,
cipõk, sapkák.

Kekszek.

(210) M 05 00230
(220) 2005.01.18.
(731) STEEL BIRD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Valkai István ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 7
Elektromos tisztítógépek és berendezések.
8
Borotvák, villanyborotvák és elektromos nyírógépek (kézi
eszközök).
10 Elektromos masszírozógépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vizszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(541) jegyzóna
(511) 9
Fénycsövek reklámcélra, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
(210) M 05 00869
(220) 2005.03.04.
(731) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest
(546)

(210) M 05 00370
(220) 2005.01.26.
(731) Zubor László, Ózd (HU)
(740) dr. Nyuzó Péter ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 38

Távközlés.

(210) M 05 01214
(220) 2005.04.01.
(731) LASSELSBERGER-KNAUF Építõipari Kft., Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) EUROSAN
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(511) 9
Fénycsövek reklámcélra, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
(210) M 05 00929
(220) 2005.03.10.
(731) GOLDEN PLAN General Tervezõ, Szervezõ és Kivitelezõ Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 01221
(220) 2005.04.01.
(731) DUO-PATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Nagy Sándor, Dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
(546)

(511) 43

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági jellegû szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 05 00868
(220) 2005.03.04.
(731) Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 05 00772
(731) Sigomonta Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.02.28.

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek.
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(210) M 05 00936
(220) 2005.03.10.
(731) DECOR FLOOR Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Dolf János, Dr. Dolf János Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 01206
(220) 2005.04.01.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

(210) M 05 01207
(220) 2005.04.01.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 00937
(220) 2005.03.10.
(731) ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Szentendre (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 01201
(731) Gréczi János, Budapest (HU)
(546)

(511) 1
Vegyi anyagok nedvesség elszívására; páramentesítõ termékek; nedvesség elleni szigetelõ anyagok; textíliák foltosodásának megelõzésére vegyi termékek; üveg elhomályosodása elleni
termékek.
5
Penészedés elleni szerek, készítmények; szárító (nedvszívó)
szerek; fertõtlenítõszerek, készítmények; fertõzésgátló szerek;
gombaölõ szerek, fungicidek; parazitaölõ szerek, készítmények.
17 Nedvesség elleni szigetelõanyagok épületekhez; szigetelõanyagok; szûrõanyagok; tömítések, szigetelések; tömítõanyagok;
vízhatlan tömítések; vízzáró tömítõgyûrûk; csõtömítések; hengertömítések; hõszigetelõ anyagok; léghuzat elleni tömítõszalagok.
21 Háztartási vagy konyhai eszközök és tartályok nedvesség elszívására; háztartási szûrõk.

(220) 2005.04.01.

(511) 1
Vegyi anyagok nedvesség elszívására; páramentesítõ termékek; nedvesség elleni szigetelõanyagok; textíliák foltosodásának megelõzésére vegyi termékek; üveg elhomályosodása elleni
termékek.
5
Penészedés elleni szerek, készítmények; szárító (nedvszívó)
szerek; fertõtlenítõszerek, készítmények; fertõzésgátló szerek;
gombaölõ szerek, fungicidek; parazitaölõ szerek, készítmények.
21 Háztartási vagy konyhai eszközök és tartályok nedvesség elszívására; háztartási szûrõk.
(210) M 05 01212
(731) MATÁV Rt., Budapest (HU)
(591)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 05 01202
(220) 2005.04.01.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) PROFI FIX
(511) 1
Ipari rendeltetésû ragasztóanyagok; szerelési ragasztók;
oldószeres szerelési ragasztók; ragasztószerek; ipari enyvek; ipari
ragasztószerek.
16 Ragasztók papíripari vagy háztartási célra; ragasztószalagok papíripari, irodai vagy háztartási célokra.

(220) 2005.04.01.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló tengerészeti, geodéziai, villamos (beleértve a rádiót is), fényképészeti, mozi-, optikai, súlymérõ, mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), biztonsági (mentõ) és
oktatóberendezések és felszerelések, pénz vagy zseton bedobásával mûködõ automata berendezések, beszélõgépek, (pénztárgépek), tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás és ügyletek.
37 Építkezések és javítások, különösen számítógépes adatátviteli berendezések szerelése.
42 Számítógépes adatátviteli berendezések tervezése.
(210) M 05 01940
(220) 2005.06.03.
(731) VILATI-SIGNALBAU HUBER Forgalomtechnika Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Ormai és Társai CMS Cameron
McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) SIGNALKOMPLEX
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgókép, optikai, súlymérõ és egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ berendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses
adathordozó, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek:
adatfeldolgozó készülékek; adók; nagyfrekvenciás generátorok
(távközlés); automatikus elosztógépek; automatikus idõkapcsolók; áram-egyenirányítók; áramkör megszakítók; bekapcsolók,
zárókapcsolók; belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülékek; elektromos berregõk; önmûködõ áramszaggatók; betatronok, indukciós
gyorsítók; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; CD-ROM- (kompakt) lemezek; chipek (integrált áramkörök); csatlakozások; kábelsaruk; csatlakozódobozok;
csatlakozók, konnektorok; elektromos csatolások, kötések; informatikai csatolók; csengõk, riasztóberendezések; egyedi fényvisszaverõ lemezek közlekedési balesetek megelõzésére; villamossági elágazódobozok; elektrodinamikai készülékek vasúti
váltók távvezérlésére; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektromos irányváltó készülékek; elektronikus hirdetõtáblák; jeladók; ellenõrzõkészülékek nem gyógyászati használatra; elosztódobozok; elosztópultok; elosztótáblák; elektromos
érintkezõk; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; elektromos
fényerõ-szabályozók; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; hajlékony (floppy) lemezek; határolók, limiterek; idõregisztráló készülékek; villamossági indikátorok, jelzõk; integrált áramkörök; jelzõberendezések; jelzõcsengõk; jelzõlámpák; kapcsolódobozok; elektromos kapcsolók; mágnesek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok, mágneses kódolók; mágneskártyák; mágneslemezek; informatikai mágnesszalag-egységek; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mérõberendezések, mérõmûszerek; elektromos mérõkészülékek; modemek; operációs rendszerek számítógépekhez; parkolóórák; sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; fényképészeti sebességmérõ mûszerek; sebességmutatók; számítógép-memóriák; letölthetõ számítógépprogramok; számítógépek; számítógépperifériák; számítógépprogramok; szoftverek; távadók, transzmitterek; világító vagy mechanikus útjelzõk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 05 01941
(220) 2005.06.03.
(731) VILATI-SIGNALBAU HUBER Forgalomtechnika Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Ormai és Társai CMS Cameron
McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

csatlakozók, konnektorok; elektromos csatolások, kötések; informatikai csatolók; csengõk, riasztóberendezések; egyedi fényvisszaverõ lemezek közlekedési balesetek megelõzésére; villamossági elágazódobozok; elektrodinamikai készülékek vasúti
váltók távvezérlésére; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektromos irányváltó készülékek; elektronikus hirdetõtáblák; jeladók; ellenõrzõ készülékek nem gyógyászati használatra; elosztódobozok; elosztópultok; elosztótáblák; elektromos
érintkezõk; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; elektromos
fényerõ-szabályozók; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; hajlékony (floppy) lemezek; határolók, limiterek; idõregisztráló készülékek; villamossági indikátorok, jelzõk; integrált áramkörök; jelzõberendezések; jelzõcsengõk; jelzõlámpák; kapcsolódobozok; elektromos kapcsolók; mágnesek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok, mágneses kódolók; mágneskártyák; mágneslemezek; informatikai mágnesszalag-egységek; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mérõberendezések, mérõmûszerek; elektromos mérõkészülékek; modemek; operációs rendszerek számítógépekhez; parkolóórák; sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; fényképészeti sebességmérõ mûszerek; sebességmutatók; számítógép-memóriák; letölthetõ számítógépprogramok; számítógépek; számítógép-perifériák; számítógépprogramok; szoftverek; távadók, transzmitterek; világító vagy mechanikus útjelzõk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftverfejlesztés és
-tervezés.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 05 01946
(220) 2005.06.03.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
2383916
2005.02.09. GB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) MENHIBRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán használatra.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 05 01947
(220) 2005.06.03.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
2383922
2005.02.09. GB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) ANCYRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán használatra.

(210) M 05 01951
(220) 2005.06.03.
(731) Esztergom Nyári Fesztivál Közhasznú Társaság, Esztergom (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgókép, optikai, súlymérõ és egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ berendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses
adathordozó, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek:
adatfeldolgozó készülékek; adók; nagyfrekvenciás generátorok
(távközlés); automatikus elosztógépek; automatikus idõkapcsolók; áram-egyenirányítók; áramkör megszakítók; bekapcsolók,
zárókapcsolók; belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülékek; elektromos berregõk; önmûködõ áramszaggatók; betatronok, indukciós
gyorsítók; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; CD-ROM- (kompakt) lemezek; chipek (integrált áramkörök); csatlakozások; kábelsaruk; csatlakozó dobozok;

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
bálok szervezése; digitális képfelvételezés; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szolgáltatásai; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; konferenciák szer-
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vezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk]; rádió- és televízióprogramok készítése; sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofelvevõ készülékek kölcsönzése;
videofilmgyártás; video(szalagra) filmezés; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zenekarok
szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; élõ elõadások bemutatása.
(210) M 05 01952
(220) 2005.06.06.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) COLOR MAGIC
(511) 3
Szappan, mosószerek, fehérítõszerek; mosószerek nem
gyártáshoz, nem ipari és nem gyógyászati célra; tisztítószerek.
(210) M 05 01954
(220) 2005.06.06.
(731) HUNGÁRIA KERHOLDING II. Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 33

(546)

(511) 9
Projektorok; projektoros televíziókészülékek; LCD képernyõs televíziók, plazmatelevíziók; DVD-lejátszók; videomagnók; mûholdas televízióadás vételére alkalmas televíziókészülékek.
(210) M 05 01224
(220) 2005.04.01.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing
és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) AMLEX
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.
(210) M 05 01238
(220) 2005.04.04.
(731) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
(546)

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 05 01955
(220) 2005.06.06.
(731) HUNGÁRIA KERHOLDING II. Kft., Budapest (HU)
(541) ÁRBOCOS
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 05 01959
(220) 2005.06.06.
(731) MERCK & CO., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),
Whitehouse Station, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) FOSAVANCE
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 05 01223
(220) 2005.04.01.
(731) LG Electronics Inc., Szöul (KR)
(300) 2004723096
2004.10.08. RU
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(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; audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM-(kompakt) lemezek; hanglemezek; hangrögzítõ szalagok; kompaktlemezek (audió-videó); magnetofonszalagok; mozifilmek (exponált); video játékkazetták; videokazetták; videoszalagok.
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; daloskönyvek; fényképek; folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai ábrázolások; képek;
képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek;
könyvjelzõk; magazinok, revük (idõszaki lapok); naptárak; naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák; noteszok; nyomatok
(metszetek); nyomtatványok; oktatási eszközök; papír; papíráruk;
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; újságok.
38 Távközlés; elektronikus levelezés; hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; mobiltelefon-összeköttetés; mûholdas átvitel; rádióadás;
számítógép-terminálok közötti összeköttetések; televíziós mûsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatások; üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; filmgyártás; klubszolgáltatások; könyvkiadás;
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oktatás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; sorsjátékok lebonyolítása; sport edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések
kölcsönzése; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek
rendezése; szerencsejátékok; szórakoztatás; szövegek kiadása; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tornatanítás.

(210) M 05 01918
(731) Lucky wei Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2005.06.01.

Ruházati cikkek, farmerruházati cikkek.

(210) M 05 01240
(220) 2005.04.04.
(731) Dévényiné Szabó Katalin, Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 01932
(220) 2005.06.03.
(731) NVN GROUP Navinet Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

(210) M 05 01870
(220) 2005.05.30.
(731) NESPRESSO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Deszk (HU)
(740) dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(210) M 05 01873
(220) 2005.05.30.
(731) Meldetechnik Kft., Budapest (HU)
(541) CLT-4
(511) 9
Tûzjelzõ készülékek, betörésgátló riasztókészülékek.
(210) M 05 01874
(220) 2005.05.30.
(731) Naturgold Farms Kft., Edelény (HU)
(740) dr. Dietz Ferenc, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30

Kávé, kávéalapú italok, kávé tejjel, kávéaromák.

(210) M 05 01872
(220) 2005.05.30.
(731) BLACK STÚDIÓ Bt., Tokodaltáró (HU)
(541) FETOL B
(511) 2
Égéskésleltetõ és konzerválószer fához, fa alapú, fa jellegû
termékekhez, anyagokhoz, építményekhez.
(210) M 05 01917
(731) Lucky wei Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2005.06.01.

(511) 22 Párnázó és tömõanyagok.
30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Ruházati cikkek, farmerruházati cikkek.
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M 05 01878
(220) 2005.05.30.
Holládi-Horváth Attila, Budapest (HU)
dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

BERVA

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
különösen: kerékpárok; mopedek; motorkerékpárok; motorok kerékpárokhoz; motorok szárazföldi jármûvekhez; oldalkocsik; triciklik.
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(210) M 05 01881
(220) 2005.05.30.
(731) COFFEE SYSTEM KFt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 00638
(220) 2005.02.17.
(731) Pannon Food Catering Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) PANNON FOOD
(511) 43 Étel-házhozszállítás; partiszerviz; vendéglátó-ipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások; étkeztetés.
(210) M 05 00751
(220) 2005.02.25.
(731) JÜLLICH GLAS HOLDING Rt., Székesfehérvár (HU)
(546)

(511) 30 Kávé, kakaó, cukortartalmú italporok vending automatákhoz és otthoni felhasználásra.
(210) M 05 01882
(220) 2005.05.30.
(731) Takács Dénes, Budapest (HU)
(541) ALLEGRO
(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.
(210) M 05 01883
(220) 2005.05.30.
(731) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(210) M 05 01271
(731) AIDELI Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 01272
(731) AIDELI Kft., Budapest (HU)
(546)

(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.
(210) M 05 01886
(220) 2005.05.30.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing
és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SERTADEPI
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(511) 25
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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(220) 2005.04.07.

(220) 2005.04.07.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 05 01273
(220) 2005.04.07.
Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

GALAXY

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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kekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a
vállalat üzleti igényeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és mûködtetés; árusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés. világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai
termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és érték biztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda,- gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,
színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi,
figyelõ-, és õrszolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági
tevékenység, beleértve csomag- és utas átvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk, és
tûzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó
szakértõi tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari,
a lakás vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági
átvilágítást is.

(210) M 05 00762
(220) 2005.02.25.
(731) Smarteq Wireless AB, Enebyberg (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Híradástechnikai és rádiókommunikációs berendezések,
antennák és tápvonalak.
35 Áruk, mûszaki és szellemi termékek és szolgáltatások belés külkereskedelme.
(210) M 05 01226
(220) 2005.04.04.
(731) ÉVOSZ-Magyar Árnyékolástechnikai Tagozat, Budapest (HU)
(740) dr. Pozsonyi Tibor, Pozsonyi & Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 6
Ablakredõnyök fémbõl, zsaluk fémbõl, ablakszerelvények
fémbõl.
7
Gépek, szerszámgépek, motorok.
19 Külsõ redõnyök nem fémbõl, külsõ redõnyök nem textilanyagokból, redõnyök nem fémbõl.
(210) M 05 01939
(220) 2005.06.22.
(731) Macau 1999 Kft., Budapest (HU)
(740) Bak Ildikó, Budapest
(546)

(511) 24
25

Ágynemû.
Ruházat és lábbeli.

(210) M 05 01185
(220) 2005.03.31.
(731) G-Team-Patent Biztonsági Szolgáltató Kft.,
Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr
(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ áruféleségek összeállítása, kis- és nagykereskedelmi tevékenység, különösen elektronikus alkatrész-, iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk
bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cik-

(210) M 05 01186
(220) 2005.03.31.
(731) G-Team-Patent Biztonsági Szolgáltató Kft.,
Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr
(541) G-TEAM-PATENT
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ áruféleségek összeállítása, kis- és nagykereskedelmi tevékenység, különösen elektronikus alkatrész-, iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk
bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a
vállalat üzleti igényeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyi-
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latkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és mûködtetés; árusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés, világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai
termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda,
színház, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi,
figyelõ- és õrszolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági
tevékenység, beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk, és
tûzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó
szakértõi tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari,
a lakás vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági
átvilágítást is.
(210) M 05 01187
(220) 2005.03.31.
(731) FIREZONE Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr
(546)

és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása;
hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai
termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, örzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és érték biztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrõzés; lakóépükletek-, iroda-, gyár-, építési-, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi-, figyelõ-, és szolgálati tevékenység ; betörés- és biztonsági
riasztók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag- és utas átvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem,
mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség-, mentõk-,
és tûzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó
szakértõi tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari-,
a lakás- vagy közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ áruféleségek, összeállítása, kis- és nagykereskedelmi tevékenység, különösen elektronikus alkatrész-, iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak
irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; hirdetési
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M 05 01188
(220) 2005.03.31.
FIREZONE Kft., Budapest (HU)
dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

FIREZONE

35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ áruféleségek, összeállítása, kis- és nagykereskedelmi tevékenység, különösen elektronikus alkatrész-, iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak
irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; hirdetési
és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása;
hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
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az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti-, hírközlési-, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda,
színház, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi,
figyelõ- és szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók
felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus
vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk, és tûzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi
tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás
vagy közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
(210) M 05 01189
(220) 2005.03.31.
(731) ZA-VÉD Vagyonvédelmi Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr
(546)

lanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai
termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépükletek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda,
színház, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi,
figyelõ- és szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók
felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus
vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk, és tûzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi
tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás
vagy közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ áruféleségek, összeállítása, kis- és nagykereskedelmi tevékenység, különösen elektronikus alkatrész-, iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak
irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; hirdetési
és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása;
hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; vilM819

M 05 01190
(220) 2005.03.31.
ZA-VÉD Vagyonvédelmi Kft., Zalaegerszeg (HU)
dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

ZA-VÉD

35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ áruféleségek összeállítása, kis- és nagykereskedelmi tevékenység, különösen elektronikus alkatrész-, iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk
bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a
vállalat üzleti ügyeinek, vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások,
amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; hirdetési és igazgatási
szolgáltatások; üzletvezetés és mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák fel-
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szerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai
termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépükletek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda,
színház, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi,
figyelõ- és szolgálati tevékenység, betörés- és biztonsági riasztók
felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus
vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás vagy
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
(210) M 05 01363
(220) 2005.04.13.
(731) Herb-pharma AG, Lüchingen (DE)
(740) dr. Tóth Csaba, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) CITROVITAL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 05 01364
(220) 2005.04.13.
(731) Herb-pharma AG, Lüchingen (DE)
(740) dr. Tóth Csaba, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 05 01375
(220) 2005.04.13.
(731) Dolhay Klinika Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) FEMIFIT
(511) 5
Szexuálhigiénés, nõgyógyászati gyógyító-megelõzõ, nõgyógyászati gyógyszer-, nõgyógyászati diagnosztikai készítmények, intim mosakodószerek, intim mosakodógélek, intim mosakodósamponok, intimszappanok, hüvelykúpok, hüvelytabletták,
hüvelytisztító folyadékok, koncentrátumok, granulátumok, porok, adszorbens anyagok, nedves vagy száraz törlõkendõk, intimbetétek, hüvelytamponok, hüvelyi dezinficiensek, liofilizált Lactobacillus-készítmények, spermicid készítmények.
10 Szexuálhigiénés, nõgyógyászati gyógyító-megelõzõ, nõgyógyászati diagnosztikai eszközök, egyszer vagy többször használatos irrigátorok, kezelõcsövek, a szexuális élet zavarait gyógyító eszközök.
(210) M 05 02001
(220) 2005.06.09.
(731) BEKO HOLDING AG, Nöhagen (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Adatok betáplálására, kivitelére, feldolgozására, rögzítésére, tárolására, továbbítására, megjelenítésére, visszakeresésére és
másolására szolgáló készülékek és berendezések; szalagok, lemezek és mágneskártyák számítógépprogramok, számítógépes adatok, hang és képek rögzítésére és tárolására; számítógépprogramok, rögzített és letölthetõ, rögzített adatokat tartalmazó adathordozók, beleértve az optikai adathodozókat és a mágneses adathordozókat; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, különösen mikroszámítógépek, valamint ezek tartozékai, amelyek nem
tartoznak más áruosztályba; nyomtatók; elektromos és elektronikus készülékek és berendezések; illesztõegységek (számítógépekhez); vizuális megjelenítõkészülékek és berendezések; valamint mindezen termékek részei és tartozékai.
35 Ideiglenes munkákat közvetítõ irodák; üzleti és menedzsmentkonzultációs szolgáltatások; üzeleti menedzsment tanácsadás és konzultációs szolgáltatások; üzleti menedzsment konzultáció; professzionális üzleti és szervezési konzultáció; személyzeti menedzsment tanácsadás; számítógépes üzleti menedzsment
konzultáció; számítógépes könyvelés; számítógépes adatkezelés
és adatfeldolgozás; számítógépes üzletifolyamat-elemzés; számítógépes iratkezelés; számítógéppel támogatott tárolási, feldolgozási és elemzési szolgáltatások, üzleti információ tárolása és
visszakeresése; marketing, digitális hálózatokon is; online reklámozás számítógépes hálózaton; üzleti szervezetfejlesztés, különösen a számítástechnikai szektorban; üzleti szervezési konzultáció, különösen a számítástechnikai szektorban; szervezési projektmenedzsment és koordinálás a számítástechnikai szektorban,
különösen projektszervezés és -menedzsment; személyzeti menedzsment tanácsadás; cégek bemutatása az interneten és egyéb
médián; üzleti konzultáció; üzleti átszervezés; adatok egyeztetése
és rendszerezése számítógépes adatbázisban; ideiglenes alkalmazottállomány biztosítása; reklámozás; reklámozás az interneten
mások részére; reklámozás adatbázisokon és globális számítógépes hálózatokon keresztül, beleértve az internetet; írott, kép- és
hangüzenetek és felvételek összeállítása és rendszerezése.
36 Pénzügyi tanácsadás és pénzügyi konzultációs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadói szolgáltatások; pénzügyi konzultáció;
(pénzügyi) klíring, valamint pénzügyi alkalmzási koncepciók fejlesztése (szolgáltatásmenedzsment); pénzügyi tájékoztatás; pénz-
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ügyi elemzés; online bankügyintézés; vagyonkezelési tanácsadás,
befektetési tanácsadás; biztosítással kapcsolatos konzultáció.
37 Építés és javítás, különösen épülethomlokzatok helyreállítása és építkezési projektek értékbecslése; számítógépek, számítógépes készülékek és berendezések, valamint egyéb számítógépes komponensek összeszerelése, telepítése, javítása és karbantartása; elektromos készülékek beszerelése, karbantartása és javítása; hálózati rendszerek (hardver) telepítése és karbantartása;
hozzáférés biztosítása az internethez és egyéb hálózatokhoz
(hardverek telepítése).
38 Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; internet-hozzáférés biztosítása (szoftver); globális számítógépes hálózathoz telekommunikációs kapcsolat biztosítása; üzenetek és képek számítógéppel támogatott továbbítása; írott, képés hangüzenetek és felvételek továbbítása; hozzáférési idõ bérlete
olyan számítógépes adatbázishoz, amelyben a felhasználók össze
tudják szerkeszteni saját bejegyzéseiket; hozzáférés biztosítása
adatbázisokhoz és hálózatokhoz, így az internethez is.
41 Gyakorlati képzés a számítástechnikai szektorban, különösen az adatkezelés és a felhasználói szoftverek területén; konferenciák, szimpóziumok, kongresszusok, kiállítások és egyéb mûvészeti tárgyú események szervezése és lebonyolítása; elektronikus kiadványszerkesztés; videoszerkesztés és termékbemutatók
szinkronizálása.
42 Számítógépes rendszerek adminisztrációja; internetes oldalak naprakésszé tétele; számítógépszoftver naprakésszé tétele;
konzultáció honlapok és weblapok tervezésével kapcsolatban;
számítógépprogramok biztosítása adathálózatokon; konzultáció a
számítástechnika területén; számítógépes szolgáltatások, beleértve a számítástechnikai konzultációt; számítógép-bérleti szolgáltatások; számítógépes rendszerek tervezése; rendszerelemzés;
tervek, rajzok és képek számítógéppel támogatott készítése; számítógépszoftverek tervezése; honlapok és weblapok tervezése és
készítése; számítógép-programozás; mérnöki munkák, beleértve
értékelési szolgáltatások, szakértõi véleményezés, kutatások és
vizsgálatok; elektronikus adatfeldolgozással kapcsolatos konzultáció; elektromos szerelések és elektromos beszerelések tervezése, különösen vonaltervezés, szerelési anyagok azonosítása és kötélpályák tervezése; elektromérnöki munkák; mûveleti és folyamatmodellek fejlesztése és készítése, különösen operációs számítógépes infrastruktúra alkalmazásának és hatékonyságának tökéletesítéséhez; számítógépes animáció készítése (programozás),
különösen háromdimenziós animáció készítése termékebemutatókhoz; rendszerdokumentáció készítése; részletes konstrukciók
készítése (tervrajzok), különösen gépészmérnöki munkák területén; mûszaki projekttanulmányok; elektronikus adatfeldolgozással kapcsolatos mûszaki konzultáció; tervezési funkció és mûködési tervek, különösen gépészmérnöki munkák területén; megvalósíthatósági tanulmányok tervezése, különösen gépészmérnöki
munkák területén; szerelési rajzok tervezése; számítógépprogramok, adatbázis-kezelõ programok és szoftverek készítése, telepítése, javítása, fejlesztése, alkalmazása és karbantartása; mechanikai kutatás; kutatás a humáninformatika területén; hardverekkel
és szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépprogramok
hálózati kivitelezése; ipariminta-tervezés; számítógépes hálózatok kialakítása szoftverekkel; gépek, különösen speciális fémmegmunkáló gépek szerelése (mérnöki munka); szerkezeti tervkészítés, különösen gépészmérnöki és elektromérnöki munkák területén; számítógépprogramok és adatok(nam fizikai)átalakítása;
adatok vagy dokumentumok átalakítása a fizikaiból az elektronikus médiába; számítógépprogramok másolása; mérnöki szerelés;
tervezés és szerelés elektromérnöki munkák területén; minõség-ellenõrzések és minõségvizsgálatok tervezése, ezekkel kapcsolatos konzultáció, illetve ezek lebonyolítása a számítástechnikai szektorban; számítógépes biztonsági kezelõrendszerek tervezése, készítése, rendszeresítése és védelme; hardver- és szoftvertelepítések tervezése; folyamatmenedzsment és minõségmenedzsment; adatok és alkalmazások újbóli internetes szolgáltatása; biztonsági szolgáltatások az illegális hálózati hozzáférések
elleni védekezésül; mûszaki operációval kapcsolatos konzultáció; mûszaki projektek elrendezése és mûszaki projekmenedzs-

ment, különösen gépészmérnöki és elektromérnöki munkák területén; mûszaki projektmenedzsment az adatfeldolgozás területén;
számítógépszoftverek és számítógépes rendszerek kölcsönzése;
honlapokhoz memóriahely kölcsönzése és karbantartása, mások
részére (webszolgáltatás); mérnöki tervek, mûszaki konstrukciók
és gépek készítése, különösen termékbemutatókhoz; számítógépes adatok visszaállítása; tudományos és ipari kutatás; számítástechnikai szolgáltatások tervezése, biztosítása és támogatása.
(210) M 05 02006
(220) 2005.06.10.
(731) EURO SWING Kft., Püspökladány (HU)
(546)

(511) 25 Nõi fehérnemû, nõi harisnya, gyerek harisnya-zokni, férfi
fehérnemû-zokni.
(210) M 05 02301
(220) 2005.07.07.
(731) KEHAR Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) Drávucz András, Jenõ
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 01990
(220) 2005.06.09.
(731) Széman György, Budakeszi (HU);
Molnár Miklós, Budapest (HU);
Formanek László, Budapest (HU);
Kiss Károlyné, Budapest (HU)
(740) Széman György, Budakeszi
(546)

(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.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 05 01991
(220) 2005.06.09.
Gész Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)
Gaál László, Debrecen

ELEKTRO FLAVON

5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
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gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 05 01992
(220) 2005.06.09.
(731) Radex Communications Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, különösen bár,
kávéházak, éttermek.

(541) Codename: Panzers
(511) 9
CD-ROM-lemezek; egéralátétek; kompakt- (CD) lemezek;
mágneses adathordozók; optikai adathordozók; számítógépes játékprogramok.
28 Készülékek elektronikus játékokhoz.
35 Eladási propaganda; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése;
reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység; filmgyártás; online játékok szolgáltatása; szórakoztatás; videofilmgyártás.
42 Ipari formatervezés; számítógépes programok adatainak és
adatoknak az átalakítása; számítógépes programok installációja;
számítógép-programozás; szellemi tulajdon licencek adása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
(210) M 05 02000
(220) 2005.06.09.
(731) Stormregion Szoftverfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tarcsai Zsolt, Dr. Tarcsai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 01993
(220) 2005.06.09.
(731) De Foucher De Careil Alain, Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 05 01995
(220) 2005.06.09.
(731) P & P Pékárukészítõ és Értékesítõ Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
(740) dr. Kardos Gyula ügyvéd, Kecskemét
(546)

(511) 9
CD-ROM-lemezek; egéralátétek; kompakt- (CD) lemezek;
mágneses adathordozók; optikai adathordozók; számítógépes játékprogramok.
28 Készülékek elektronikus játékokhoz.
35 Eladási propaganda; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése;
reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység; filmgyártás; online játékok szolgáltatása; szórakoztatás; videofilmgyártás.
42 Ipari formatervezés; számítógépes programok adatainak és
adatoknak az átalakítása; számítógépes programok installációja;
számítógép-programozás; szellemi tulajdon licencek adása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
(210) M 05 02010
(731) Csanádi Mihály, Kecel (HU)
(740) Siklér Ernõ, Budapest
(546)

(511) 30 Gyorsfagyasztott péksütemények, cukrászsütemények,
tésztaáruk.
(210) M 05 01997
(220) 2005.06.09.
(731) Jancsák Csaba, Szeged (HU); Forró Lajos, Szeged (HU)
(541) AZ EGYETEM ARCA - VILÁGSZÉP EGYETE-

MISTA

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 01998
(220) 2005.06.09.
(731) Stormregion Szoftverfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tarcsai Zsolt, Dr. Tarcsai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

(220) 2005.06.10.

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók
(szolgáltatásai); élõ elõadások bemutatása; klubszolgáltatások
(szórakoztatás); show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; zenés kabarék; varieték.
(210) M 05 02049
(220) 2005.06.15.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Reál - Friss, barátságos, magyar
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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 és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
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32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(210) M 05 02091
(220) 2005.06.21.
(731) Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)
(541) pannon
(511) 38 Távközlés.
(210) M 05 02099
(220) 2005.06.21.
(731) S&V 91 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
(546)

(210) M 05 02101
(220) 2005.06.21.
(731) Mudrák Béla, Budapest (HU)
(541) A klasszikus írószerek romantikája
(511) 16 Papíripari cikkek, tintatartók, tinták, toll- és ceruzatartók
(asztali), tollszártartók, levélpapír, tolltörlõk, írótollak, írókészletek, íróeszközök.
(210) M 05 02103
(220) 2005.06.21.
(731) HU. SHUMEITE Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruha, cipõ, táska, kalapáruk.

(210) M 05 02104
(220) 2005.06.21.
(731) „Csányi Alapítvány a Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány,
Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes
italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 05 02100
(220) 2005.06.21.
(731) Chemtura Corporation, Middlebury, Connecticut (US)
(300) 78/624,868
2005.05.06. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) CHEMTURA
(511) 1
Vegyszerek és vegyi készítmények, adalékanyagok, tûzoltó
és tûzelfojtó szerek, feldolgozatlan gyanták és mûanyagok, trágyák és ragasztók teljes skálája.
3
Tisztítók és tisztítókészítmények, mosodai és hasonló rendeltetésû készítmények, fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények teljes skálája; szappanok teljes skálája; zsírtalanítószerek
teljes skálája; szagtalanító/dezodorálószerek teljes skálája; tisztítókészítmények teljes skálája medencékhez és gyógyfürdõk részére; illatanyagok teljes skálája medencékhez és gyógyfürdõk
részére; légfrissítõk, levegõtisztítók, levegõillatosítók és levegõfertõtlenítõk teljes skálája.
4
Olajok, zsírok és kenõanyagok teljes skálája ipari használatra.
5
Gyomirtók, lombtalanítók, növények növekedését szabályozó szerek, gombaölõk, rovarirtók, felületkezelõ anyagok és
egyéb féregirtó szerek teljes skálája; gáz alakú növényvédõ szerek, biocidek, többcélú fertõtlenítõk, sterilizáló szerek, baktériumölõk, iszaposodásgátlók, algaölõk teljes skálája.
9
Vízminõség-elemzõ és vegyszer-ellenõrzõ számítógépszoftver és -hardver és egyéb eszközök, készletek és készülékek
teljes skálája vízrendszerekhez, gyógyfürdõk részére és medencékhez.
11 Víztisztító egységek teljes skálája; vegyszerek medencékbe, gyógyfürdõkbe és egyéb vízrendszerekbe történõ adagolására
szolgáló egységek; szûrõegységek; víztisztítók; mindezekhez tartozékok.
17 Félig feldolgozott mûanyagtermékek és gumitermékek teljes skálája.
21 Háztartási és épületgondnoksági tisztítófelszerelések.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 02159
(220) 2005.06.28.
(731) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 12 Személygépkocsik; tehergépkocsik; buszok; minibuszok;
áruszállító gépkocsik; kis áruszállítók; autóbuszok; négykerékmeghajtásos jármûvek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 05 02161
(220) 2005.06.28.
OPTIC WORLD Kft., Kecel (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

AMBROSSI

9
Napszemüvegek, optikai szemüvegek, szemüvegkeretek és
azok tartozékai (szemüvegtokok, szemüvegzsinórok).
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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 05 02163
(220) 2005.06.28.
(731) Magyar Exporthitel Biztosító Rt., Budapest (HU)
(541) A kockázat el van vetve...
(511) 36 Biztosítás.

(210) M 05 01361
(220) 2005.04.13.
(731) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 01354
(220) 2005.04.13.
(731) Czmorekné Homa Gabriella, Budapest (HU); Czmorek Zoltán,
Budapest (HU); Schmidt Marianna, Budapest (HU); Schmidt
Zoltán, Budapest (HU)
(541) ESCAPE
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 01355
(220) 2005.04.13.
(731) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)
(541) Sulinet
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 01356
(220) 2005.04.13.
(731) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)
(541) Sulinet Expressz
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 01362
(220) 2005.04.13.
Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nieder-Olm (DE)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

SANVITA

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes
italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 05 01365
(220) 2005.04.13.
(731) Natural White Lotus Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Filák Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 05 01358
(220) 2005.04.13.
(731) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 01359
(220) 2005.04.13.
(731) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 01360
(220) 2005.04.13.
(731) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)
(546)

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

(210) M 05 01366
(220) 2005.04.13.
(731) O-METALL Luxembourg S.A., Heinerscheid (LU)
(740) dr. Rábai Rozália, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 6
Nyers- és félig megmunkált nem nemesfémek és azok ötvözetei; horgonyok, üllõk, harangok, hengerelt és öntött építkezési
anyagok; sínek és vágányzati fémanyagok, láncok (jármûmeghajtó láncok kivételével), nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, zárak; fémcsövek; páncélszekrények és kazetták; acélgolyók, patkók; szegek és csavarok; más fémtermékek (nem nemesfémbõl), melyek nem tartoznak más osztályokba, ércek.
19 Építési anyagok, természetes vagy mûkövek, cement, mész,
malter (habarcs), gipsz és kavics; csövek kõanyagból vagy betonból (cementbõl); útépítési anyagok; aszfalt, szurok és bitumen;
szállítható házak; kõ emlékmûvek; kandallók.
37 Építkezés; javítás; üzembe helyezés.
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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(210) M 05 02175
(220) 2005.06.28.
(731) Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest
(546)

(210) M 05 01369
(220) 2005.04.13.
(731) THEMIX Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi Ákos, Budapesti 123. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 43

Éttermi, cukrászdai vendéglátás.

(210) M 05 01371
(220) 2005.04.13.
(731) Hungarian Credit Network Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Darázs Lénárd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 05 01373
(220) 2005.04.13.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõanyagok; valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot szigetelési célra.
19 Bevonatok (építõanyagok); építési burkolatok (nem fémbõl); burkolólemezek (nem fémbõl); építõanyagok (nem fémbõl);
falborítások (nem fémbõl); geotextilek építkezéshez; gipszvakolatok; szigetelõanyagok; bitumenes anyagok tetõfedéshez, valamint vízszigetelõ anyagok.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
37 Építkezések; javítások; szakipari kivitelezési szolgáltatások.
(210) M 05 02176
(220) 2005.06.28.
(731) Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest
(546)

(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõanyagok; valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot szigetelési célra.
(210) M 05 02177
(220) 2005.06.28.
(731) Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest
(546)

(511) 29

(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõanyagok; valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot szigetelési célra; és szigetelési fóliák.

Sajt, tej és tejtermékek.

(210) M 05 01374
(220) 2005.04.13.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) SZÁZLYUKAS
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(210) M 05 02138
(220) 2005.06.24.
(731) Medical Focus Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) NEUROTESZT
(511) 5
Diagnosztikai készítmény.

(210) M 05 02178
(220) 2005.06.28.
(731) Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest
(546)

(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõanyagok; valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot szigetelési célra.
19 Bevonatok (építõanyagok); építési burkolatok (nem fémbõl); burkolólemezek (nem fémbõl); építõanyagok (nem fémbõl);
falborítások (nem fémbõl); geotextilek építkezésekhez; gipszvakolatok; szigetelõanyagok; bitumenes anyagok tetõfedéshez; valamint vízszigetelõ anyagok.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
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37 Építkezés; javítás; szakipari kivitelezési szolgáltatások.
38 Elektronikus levelezés; üzenetek és képek továbbítása számítógép segítségével.
(210) M 05 02179
(220) 2005.06.28.
(731) Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest
(546)

(511) 19

Bitumenes bevonatok és elemek tetõfedéshez.

(210) M 05 02180
(220) 2005.06.28.
(731) Genentech, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
South San Francisco, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri betegségek és rendellenességek, onkológiai betegségek és rendellenességek, immunbetegségek és -rendellenességek, angiogenezis-betegségek és rendellenességek, szembetegségek és -rendellenességek, valamint gyulladásos betegségek és rendellenességek, beleértve a Crohn-betegségek kezelésére, a gyomor- és bélrendszeri
problémák és betegségek kezelésére szolgáló készítmények kivételével.

(210) M 05 02235
(220) 2005.07.04.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) Bemutatom Bélát!
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ- és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 05 02181
(220) 2005.06.28.
(731) TECNICRÉDITO Magyarország Pénzügyi Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Héjja Eszter, Héjja és Mátés Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 05 02233
(220) 2005.07.04.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(541) BISFIT
(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.
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M 05 02236
(220) 2005.07.04.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

Vásott kölykök

9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(210) M 05 02241
(220) 2005.07.04.
(731) AGROFOL Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft.,
Szeged (HU)
(546)

(511) 16 Fóliatasak kasírozók (laminálók) [irodai cikkek], mûanyag
buboréklemezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez), mûanyag
fóliák csomagolásra, nyúlékony mûanyag fóliák rakodólapra rakáshoz, zacskók csomagolásra (mûanyagból).
17 Csomagoló (párnázó) anyagok gumiból vagy mûanyagból,
hõszigetelõ anyagok, mûanyag, félig feldolgozott, mûanyag fóliák nem csomagolási célokra, mûanyag burkolatok mezõgazdasági célokra, mûanyag szálak nem textilipari használatra, tömõ (párnázó) anyagok gumiból vagy mûanyagból, zacskók (tasakok)
csomagolásra.
(210) M 05 02244
(220) 2005.07.04.
(731) FUN Szórakoztató Központ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Borsy János, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(210) M 05 02249
(220) 2005.07.04.
(731) Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Larhen Kft., Budapest
(546)

(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõanyagok; valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot szigetelési célra; és szigetelési fóliák.
(210) M 05 02253
(220) 2005.07.04.
(731) Riverside Partners, LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), doing business as The Riverside Company,
Cleveland, Ohio (US)
(300) 76/634,471
2005.03.28. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) RIVERSIDE
(511) 35 Üzletvezetés és konzultáció, nevezetesen a gyártás és az elosztás szervezésének vezetése és irányítása, foglalkoztatás, adózás, marketing, beszerzési láncolat vezetése, általános üzemeltetés és fogyasztói kapcsolattartás; vállalatok vásárlásának és eladásának státusára vonatkozó üzleti beszámolók beszerzése.
36 Alaptõke emelése vállalatok vásárlására és eladására; vállalatok vásárlása és eladása.

(210) M 05 02245
(220) 2005.07.04.
(731) FUN Szórakoztató Központ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Borsy János, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(210) M 05 02254
(220) 2005.07.04.
(731) dr. Than Nándor Gábor, Pécs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Egész nap Egészség
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(511) 43

(210) M 05 02255
(220) 2005.07.04.
(731) KAISER FOOD Élelmiszeripari Kft., Abda (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

Vendéglátás, szállodai szolgáltatás.

(210) M 05 02246
(220) 2005.07.04.
(731) BIOMID Betéti Társaság, Vásárosbéc (HU)
(740) dr. Nagy Róbert, Dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Pécs
(546)
(511) 29 Csirkehúsból elõállított kolbász termékek, sonkák, felvágottak, májasok, vörösáruk, turistafélék, (hentesáruk, kolbász,
májpástétom, sonka).

(511) 25

Ruházati cikkek.

(210) M 05 02256
(220) 2005.07.04.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvívõi Iroda,
Budapest
(541) ESTULIC
(511) 5
Gyógyszerkészítmények, így vérnyomáscsökkentõ szerek.
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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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 05 02294
(220) 2005.07.07.
(731) STAHLBOHUS Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balás Éva ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveg); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210) M 05 02295
(220) 2005.07.07.
(731) Norcross Corporate Holdings Llc., Cheyenne, Wyoming (US)
(740) dr. Demkó Paszkál, Demkó, Tomori & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 02053
(220) 2005.06.16.
(731) OLAJFUTÁR HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 02054
(220) 2005.06.16.
Kovács Krisztina, Kiskunhalas (HU)
dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

BODY COACH

7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(210) M 05 02056
(220) 2005.06.16.
(731) W.P.S.S. Energetikai Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Csatai Ferenc, Csatai és Jeles Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 33

Borok.

(210) M 05 02048
(220) 2005.06.15.
(731) Reno Schuhcentrum GmbH, Thaleischweiler-Fröschen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) RENO - ezt le sem veszem!
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására,
illetve irányítására; 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.
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.

(511) 40

Energiatermelés.

(210) M 05 02058
(731) ULX Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.06.16.

(511) 9
Számítógépprogramok (letölthetõ); számítógépprogramok
(rögzített).
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(210) M 05 02059
(731) ULX Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.06.16.

(210) M 05 02068
(220) 2005.06.16.
(731) Farkas Péter, Verõce (HU)
(541) IDEAWEB
(511) 42 Hosting szolgáltatások weboldalakhoz.
(210) M 05 02069
(220) 2005.06.16.
(731) DaimlerChrysler Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Auburn Hills, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) AVENGER
(511) 12 Gépjármûvek és alkatrészei.

(511) 9
Számítógépprogramok (letölthetõ); számítógépprogramok
(rögzített).
(210) M 05 02060
(731) ULX Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.06.16.

(511) 9
Számítógépprogramok (letölthetõ); számítógépprogramok
(rögzített).
(210) M 05 02063
(220) 2005.06.16.
(731) BMG Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ZSERBÓ
(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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 02066
(220) 2005.06.16.
(731) SZILKRAMBO Külkereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.,
Békéscsaba (HU)
(740) dr. Fehérvári József, INNOIUS Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Budapest
(541) Nassolni bûntudat nélkül!
(511) 30 Különféle gabonákból készült, ízesítés nélküli és ízesített
aprósütemények, chipsszek és más gabonakészítmények, kekszek, kukoricapehely, malomipari termékek, müzli, sós kekszek,
zab alapú ételek, zabpehely és ezek felhasználásával készült más
élelmiszerek.
35 Árubemutatás, áruminták terjesztése, reklámozás.

(210) M 05 02460
(220) 2005.07.25.
(731) Celgene Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Summit, New Jersey (US)
(300) 78657151
2005.06.23. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) TIME IN A CAPSULE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen cytokingátló
gyógyszer, immunrendszert moduláló gyógyszerészeti készítmények.
42 Kutatás a vegyészet és a gyógyszerészet területén; kutatói és
kísérletezési szolgáltatások a vegyészet és a gyógyszerészet területén.
(210) M 05 02461
(220) 2005.07.25.
(731) Celgene Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Summit, NJ 07901 (US)
(300) 76631209
2005.02.14. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
Elsõbbségi igény nélkül: Gyógyszerészeti készítmények betegségek és rendellenességek kezelésére.
(210) M 05 02439
(220) 2005.07.25.
(731) Gyermely Élelmiszeripari Részvénytársaság, Gyermely (HU)
(740) dr. Zakály Ottó ügyvéd, Tatabánya
(546)

(511) 30
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(210) M 05 02442
(220) 2005.07.25.
(731) TECNICRÉDITO Magyarország Pénzügyi Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Héjja Eszter, Héjja és Mátés Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) TecniCrédito
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 05 02443
(220) 2005.07.25.
(731) TECNICRÉDITO Magyarország Pénzügyi Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Héjja Eszter, Héjja és Mátés Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 31 Más osztályba nem sorolt mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek és magvak; élõ állatok; friss gyümölcsök és
zöldségek; táplálékok és táplálék kiegészítõk állatok részére; szépiacsontok; csontok és ehetõ rágcsák; állati alom.
44 Állatgyógyászati szolgáltatások; állatkórházak; higiéniai és
szépségápolási szolgáltatások állatok részére; állatokkal kapcsolatos jótékonysági és tanácsadói szolgáltatások; állatokkal kapcsolatos tenyésztési, nevelési és kutatási szolgáltatások.

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 05 02348
(220) 2005.07.14.
(731) dr. Vasas István, Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi
Iroda, Gyõr
(541) KARDIREX EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

„AZ EGÉSZSÉG BANKJA”

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(210) M 05 02349
(220) 2005.07.14.
(731) MA & CO Szolgáltató Közvetítõ, Szervezõ és Ügynöki Kft.,
Budaörs (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 02335
(220) 2005.07.13.
(731) NOTEBOOK-CENTRUM Kft., Budapest (HU)
(541) LANDWIND
(511) 12 Jármûvek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(210) M 05 02365
(220) 2005.07.15.
(731) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(210) M 05 02466
(220) 2005.07.25.
(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),
Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) S-V.P.A.M.
(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 vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; 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; tudományos 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; elemek.
(210) M 05 02469
(220) 2005.07.25.
(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),
Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) fx-82TL
(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 vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
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tûzoltó készülékek; 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; tudományos 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; elemek.
(210) M 05 02470
(220) 2005.07.25.
(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),
Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) fx-82LB
(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 vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; 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; tudományos 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; elemek.
(210) M 05 02471
(220) 2005.07.25.
(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),
Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) fx-82MS
(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 vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; 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; tudományos 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; elemek.
(210) M 05 02472
(220) 2005.07.25.
(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),
Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) fx-82ES
(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 vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; 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; tudományos 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; elemek.
(210) M 05 02473
(220) 2005.07.25.
(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),
Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) fx-82SX
(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 vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; 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; tudományos 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; elemek.
(210) M 05 02474
(220) 2005.07.25.
(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),
Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(541) fx-82
(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 vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; 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; tudományos 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; elemek.
(210) M 05 02353
(220) 2005.07.14.
(731) Texelektronik Kft., Budaörs (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos és ipari célra szolgáló irányítástechnikai, adatfeldolgozó, mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ berendezések és számítógépek; ezek részegységei, tartozékai és alkatrészei; szoftverrel ellátott adathordozók.
42 Számítógépes programok készítése, szoftverfejlesztés,
rendszertervezés.
(210) M 05 02356
(220) 2005.07.14.
(731) KOFA 2003 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Monor (HU)
(740) dr. Rágyánszki Ákos ügyvéd, Budapest
(541) ÁGYKIRÁLY
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek, fából, parafából, nádból készült
termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210) M 05 02358
(220) 2005.07.14.
(731) Nguyen Thanh Hai, Budapest (HU)
(541) KEYO
(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.
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.

(210) M 05 02361
(220) 2005.07.14.
(731) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Sunnyvale, California (US)
(300) 76/628,867
2005.01.27. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Számítógéphardver; félvezetõ eszközök; mikroprocesszor
modulok; számítógéphardver alrendszerek, így bemeneti egységek, kimeneti egységek, központi processzoregységek, memóriavezérlõk, perifériavezérlõk és grafikus vezérlõk; valamint számítógépszoftverek, így operációs rendszer szoftverek, játékszoftverek és 3D grafikai szoftverek.
(210) M 05 02362
(220) 2005.07.14.
(731) Procter & Gamble Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ACTONEL TRIO
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 05 02373
(220) 2005.07.15.
(731) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(554)

(511) 34 Nyers és feldolgozott dohány; cigarettadohány, pipadohány, kézzel sodort cigarettához való dohány, rágódohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; külön, illetve dohánnyal keverve árusított dohányzási alapanyagok, kivéve az ilyen jellegû, orvosi
vagy terápiás célokat szolgáló árucikkeket; tubák; dohányzási
cikkek; cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.
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(210) M 05 02382
(220) 2005.07.19.
(731) Gyõri Likõrgyár Részvénytársaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(554)

(210) M 05 02478
(220) 2005.07.26.
(731) INTERCASH Pénzügyi Szolgáltató Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Moldován András, Moldován, Marosi és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, különösen pénz- és valutaügyekkel kapcsolatos szolgáltatások.
(210) M 05 02475
(731) GAOLLI Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 33

Pálinka.

(511) 25

(210) M 05 02383
(220) 2005.07.19.
(731) SZALIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok
(546)

Cipõ, ruha, alsónemûk, kalapáruk.

(210) M 05 02480
(220) 2005.07.26.
(731) DUNAFÉM ’95 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Székesfehérvár (HU)
(546)

(511) 35

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek.
(210) M 05 02341
(220) 2005.07.13.
(731) VIALA Kft., Budapest (HU)
(541) TVPINCÉR
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

Vas és acéltermékek kis- és nagykereskedelme.

(210) M 05 02694
(220) 2005.08.17.
(731) Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Márkusfalvi-Tóth Ádám, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(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.

(210) M 05 02336
(220) 2005.07.13.
(731) Hoffmann Építõipari Rt., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Szakonyi Szabolcs, 3. sz. Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg
(546)

(511) 37

(220) 2005.07.26.

(210) M 05 02696
(220) 2005.08.17.
(731) Fullér Ferenc, Szigetszentmiklós (HU)
(546)

Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 02459
(220) 2005.07.25.
(731) MAX & CO. HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Kecskemét (HU)
(740) dr. Verasztó Orsolya, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) L’AMATRICIANA
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(511) 10 Fogászati implantátumok és behelyezõ eszközei, felépítmények.
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(210) M 05 02476
(220) 2005.07.26.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) POWSHINE
(511) 3
Mosó- és tisztítószerek, cipõtisztító és cipõápoló szerek, különösen cipõkrémek; vatta kozmetikai használatra, különösen
fültisztítók.
5
Nõi higiéniai termékek, különösen tamponok, menstruációs
betétek; védõnadrágok; tapaszok; légfrissítõk.
6
Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek, különösen toalettpapír, konyhai
kéztörlõ, papír zsebkendõk, pelenkák, babapelenkák, kozmetikai
kendõk, szûrõpapír, sütõpapír, szintetikus csomagolóanyagok,
különösen hûtõtasakok, szemeteszsákok, szemeteszacskók, nyúlékony fóliák.
21 Tisztítórongyok, szivacsok.
(210) M 05 02477
(731) Rózsa György, Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 02529
(220) 2005.09.01.
(731) Sárvári Gyógyfürdõ Kft., Sárvár (HU)
(740) Vörös Imre, Sárvár
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 02531
(220) 2005.07.29.
(731) TRILLIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(220) 2005.08.24.

(511) 8
(511) 14

Kézzel mûködtetett eszközök, különösen palackprés.

Díszek (ékszerek).
(210) M 05 02532
(220) 2005.07.29.
(731) Unitel City Informatika Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 02527
(220) 2005.07.29.
(731) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest (HU)
(546)

(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.
(210) M 05 02528
(220) 2005.09.01.
(731) Sárvári Gyógyfürdõ Kft., Sárvár (HU)
(740) Vörös Imre, Sárvár
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(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 vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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.
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(210) M 05 02693
(220) 2005.08.17.
(731) Norbert Galfusz, Bécs (HU)
(740) dr. Zamostny Zsolt, Zamostny & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 05 02702
(220) 2005.08.17.
(731) Hild Ingatlanbefektetési Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 02595
(220) 2005.08.05.
(731) dr. Sipos Balázs Tihamér, Budapest (HU);
dr. Szieben László, Budapest (HU)
(554)

(511) 20 Üveg lezárását szolgáló kupakok, üveg díszítését szolgáló
záróelemek.
33 Borok, borpárlatok, pezsgõ, fûszerborok, pálinkák, gyomorkeserûk, whisky, koktélok, párlatok, gyümölcstartalmú alkoholos
italok.
(210) M 05 02596
(220) 2005.08.05.
(731) Visa International Service Association, Foster City,
California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása
megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 05 02598
(220) 2005.08.05.
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) BRISE GLASS SCENTS
(511) 5
Légfrissítõk; levegõszagtalanítók; légtisztító készítmények;
szövet szagtalanítók; szõnyeg- és szobaszagtalanítók.
(210) M 05 02717
(220) 2005.08.18.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 05 02594
(220) 2005.08.05.
(731) Dániel Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Salha Falah ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver-és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 05 02560
(220) 2005.08.02.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Jelmondó
(511) 9
Számítógépszoftverek, számítógépek, részegységek és alkatrészek számítógépekhez; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési szolgáltatások, interaktív
multimédiás, interneten továbbított és közölt hirdetések, áruk és
szolgáltatások felsorolása, hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése.
38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és ipari kutatás; adatbázis szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése,
adatbázis hozzáférés biztosítása távközlési hálózaton, interneten
keresztül; számítógépi szoftver tervezése; számítógépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; orvosi, higiénia és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezõgazdasági
szolgáltatások; jogi szolgáltatások.
44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati
és mezõgazdasági szolgáltatások; jogi szolgáltatások.

(546)

(511) 25 Bõrruházat, cipõk, dzsekik, dzsörzék (ruházat), fejfedõk
(kalapáruk), fejszalagok (ruházat), felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fülvédõk (ruházat), tornacipõk, tornaruházat, zoknik, ujjatlan kesztyûk, vízhatlan ruházat, övek (ruházat).
(210) M 05 02625
(220) 2005.08.10.
(731) Faster Management Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25 Bõrruházat, cipõk, dzsekik, dzsörzék (ruházat), fejfedõk
(kalapáruk), fejszalagok (ruházat), felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fülvédõk (ruházat), tornacipõk, tornaruházat, zoknik, ujjatlan kesztyûk, vízhatlan ruházat, övek (ruházat).
(210) M 05 02626
(220) 2005.08.10.
(731) Faster Management Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25 Bõrruházat, cipõk, dzsekik, dzsörzék (ruházat), fejfedõk
(kalapáruk), fejszalagok (ruházat), felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fülvédõk (ruházat), tornacipõk, tornaruházat, zoknik, ujjatlan kesztyûk, vízhatlan ruházat, övek (ruházat).
(210) M 05 02627
(731) Zhu Guoquan, Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 02622
(220) 2005.08.10.
(731) ÖKO-LOGIKA Kft., Budapest (HU)
(541) ÖKOMUSZ
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek.
(210) M 05 02623
(220) 2005.08.10.
(731) Faster Management Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Talmácsi Gábor
(511) 25 Bõrruházat, cipõk, dzsekik, dzsörzék (ruházat), fejfedõk
(kalapáruk), fejszalagok (ruházat), felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fülvédõk (ruházat), tornacipõk, tornaruházat, zoknik, ujjatlan kesztyûk, vízhatlan ruházat, övek (ruházat).

(511) 25

Cipõ, ruházati cikkek.

(210) M 05 02628
(731) HBZ Kft., Debrecen (HU)
(546)

(210) M 05 02624
(220) 2005.08.10.
(731) Faster Management Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest
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(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210) M 05 02573
(220) 2005.08.03.
(731) The Sunrider Corporation, Torrance, California (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) SUNSMILE
(511) 3
Háztartási tisztítószerek, mosogatógép-tisztító szer, ruhatisztító szer, edénytisztító szer, termékek tisztítására szolgáló
tisztítószer, szappanok.
(210) M 05 02482
(220) 2005.07.26.
(731) MANEX Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halász Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
(210) M 05 02486
(220) 2005.07.26.
(731) MIRELITE Csepel Hûtõipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Béres Zoltán ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

Vendéglátás.

(210) M 05 02483
(220) 2005.07.26.
(731) Tatár Pékség Kft., Halásztelek (HU)
(546)

(210) M 05 03419
(220) 2005.10.24.
(731) CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt., Budapest (HU)
(541) CIB START DIÁKSZÁMLA
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.
(511) 30 Amerikai palacsinták, amerikaimogyorós cukrászsütemények, aprósütemény, teasütemény, briós, gyümölcsös sütemények (torták), kekszek, kenyér, kétszersültek, lepények (gyümölcs), liszttartalmú ételek, mandulás cukrászsütemények, metélt tészta, nudli, galuska, mézeskalács, palacsinták, piskóták, pizzák, quiche (tésztában sült sós sodó), rizstorta, rizslepény (rizsbõl
készült sütemény), sós kekszek, sütemények, tésztafélék, vermicelli, nudli, metélt tészta, zsemlék.
(210) M 05 02484
(220) 2005.07.26.
(731) Mirage Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. S. Szabó Péter, Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

(210) M 05 03424
(220) 2005.10.24.
(731) Fu Jin Hui, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25
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zök, készülékek és berendezések részegységei, tartozékai és pótalkatrészei.

(210) M 05 03427
(220) 2005.10.24.
(731) CASABELLA Kft., Szeged (HU)
(546)

(511) 35

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; higiéniai gumieszközök, óvszerek,
egyéb mechanikus fogamzásgátlók (amennyiben ebbe az osztályba tartoznak), szexuális segédeszközök (amennyiben ebbe az osztályba tartoznak), különösen masszírozókészülékek, vibrátorok,
mûtestrészek; erekció és orgazmust segítõ készülékek és eszközök (amennyiben ebbe az osztályba tartoznak).

Reklámozás és ügyletek.

(210) M 05 03431
(220) 2005.10.24.
(731) Kárpáti Ernõ, Szombathely (HU)
(541) METROPOLIS
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 05 03433
(731) Gyõri Vásár Kft., Gyõr (HU)
(546)

(220) 2005.10.24.

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modellszolgálatok reklám vagy
kereskedelmi célból; szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; piackutatás, árubemutatás; eladási propaganda (mások számára); online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információk szerkesztése, számítógépes adatbázisokba
való rendezése; kereskedelmi információs ügynökségek.
(210) M 05 03434
(220) 2005.10.21.
(731) Földes Alfréd, Fonyód (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ELCOTEQ
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromoság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; 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; mindezen eszkö-

(210) M 05 03443
(220) 2005.10.24.
(731) KÉRI PHARMA GENERICS Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) DIABLOCK
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.
(210) M 05 02850
(220) 2005.09.01.
(731) Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) SENZA
(511) 29 Zselék, joghurtok, kompótok, kandírozott gyümölcsök, lekvárok, tejes termékek, tejes termékek gyümölcsökkel, tejes italok
gyümölcslével, krémek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcssaláták, zöldségsaláták, tej alapú italok, sajtok, fagyasztott zöldségek,
fagyasztott gyümölcs- és zöldségkeverékek, fõtt zöldségek, tartósított zöldségek, savanyított zöldségek, szárított zöldségek, fõtt
gyümölcsök, szárított gyümölcsök, tartósított gyümölcsök, gyümölcspürék, zöldségpürék, vaj, vajkrém, cukrozott gyümölcsök,
gyümölcspelyhek, gyümölcsvelõ, kefir, tejsavó.
30 Édességek, kakaó, csokoládé, földimogyorós édességek,
csokoládéval és cukorral bevont földimogyoró, cukorkák, cukorral bevont diók, tészta, makaróni, liszt, gabonafélék, pikáns rudacskák, dzsemek, csokoládé alapú italok, kakaó alapú italok,
csokoládészeletek, kenyér, kukoricás termékek, kukoricás gabonakészítmények, magos gabonakészítmények, liszt alapú termékek, diétás kenyér, fagyasztott joghurtok, jégkrémek, gyümölcszselék, kukoricaliszt, búzaliszt, ízesítõk, müzli, rizs, pudingok,
sütemények, kekszek, zsemlék, süteményporok, süteménytészták, rágógumi nem gyógyászati célra, aprósütemények, kalácskák, sós kekszek, salátaöntetek, kukoricapehely, zabpehely, törökbúzapehely, metéltek, tészták, kekszek, piték, pralinék, jégkrémporok, ravioli, paradicsomszósz, ostyák, gabonaszeletek.
32 Alkoholmentes italok, levek, innivalók, nevezetesen gyümölcslevek, sûrû zöldséglevek, több zöldségfélébõl készült levek, több gyümölcsfélébõl készült levek, gyümölcs-zöldséglevek, 100%-os gyümölcslevek, több gyümölcsfélébõl készült
100%-os levek, paradicsomlevek, répalevek, gyümölccsel ízesített italok, szénsavas vizek, ásványvizek gyümölcsitalok, zöldségitalok, gyümölcsnektárok, gyümölcs-zöldségitalok, szörpök,
nektárok, izotóniás italok, vitaminozott italok, ásványi anyagokat
tartalmazó italok, italporok, porok italok készítéséhez, tabletták
italok készítéséhez, szörpök italokhoz, asztali víz, sörbet, kivonatok italok készítéséhez, must, gyümölcskivonatok, zöldségkivonatok.
(210) M 05 02856
(220) 2005.09.01.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) PARTY GOLYÓK
(511) 29 Tej, sajt, tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.
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(546)

(210) M 05 03464
(220) 2005.10.26.
(731) Bajnok Attila, Budapest (HU)
(740) Füzessyné dr. Maglics Tímea ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 29 A húskivonatokba tartozó, panírozott továbbfeldolgozott
termékek, valamint töltelék és szeletelt áru továbbfeldolgozott
termékek.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 03633
(220) 2005.11.11.
(731) Biokál International Kft., Barcs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) Natur BIOKÁL
(511) 1
Mezõgazdasági vegyi termékek, kivéve a gombaölõ, a
gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket.
5
Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek, gyomirtó szerek, fertõtlenítõszerek.
(210) M 05 03647
(220) 2005.11.11.
(731) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Dreher Twist Off
(511) 32 Sörök.

(210) M 05 03080
(220) 2005.09.22.
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB & GILEAD SCIENCES, LLC.
(Delaware államban bejegyzett társaság), Foster City,
Kalifornia (US)
(300) 78/595,600
2005.03.25. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) STRIVUS
(511) 5
Vírusellenes gyógyszerészeti készítmények HIV-megbetegedés kezelésére.
(210) M 05 03083
(220) 2005.09.23.
(731) Nagy Csaba, Balatonlelle (HU); Széles István, Budapest (HU)
(541) STEFANO LARGO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03648
(220) 2005.11.11.
(731) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Ami belül van, az számít igazán.
(511) 32 Sörök.
(210) M 05 03651
(731) Tamás János, Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 03078
(220) 2005.09.22.
(731) Voksán György, Budapest (HU)
(541) CFOL.HU
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 03086
(220) 2005.09.23.
(731) Inter-Európa Bank Rt., Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.11.11.

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

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Liszt és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok, sütõporok; só, ecet, fûszeres
mártások és fûszerek.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 05 03072
(220) 2004.11.02.
(731) Bábolna Élelmiszeripari Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest
M839

M 05 03087
(220) 2005.09.23.
TOTAL FOOD Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
dr. Balczó Gábor ügyvéd, Budapest

DUNA FOOD

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátás (élelmezés).
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szos fejtrágya; karbonil növényvédelmi használatra; kálium; kertészeti vegyi termékek a gombaölõ, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölõ szerek kivételével; lombtalanítók; mezõgazdasági vegyi termékek kivéve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ
szereket; mûtrágyák; mûtrágyázó készítmények; nátriumsók (vegyi termékek); növények növekedést szabályozó készítmények;
nyomelem készítmények növények részére; peronoszpóra elleni
vegyi termékek; vegyi adalékanyagok gombaölõ szerekhez; vegyi adalékanyagok rovarirtó szerekhez; vetõmag-tartósító szerek;
virágok tartósítására szolgáló termékek.
5
Algicidek; atkairtó szerek; dohánykivonatok (rovarirtó szerek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölõ
szerek; fungicidek; gyomirtó szerek (herbicidek); korhadást okozó gombák elleni készítmények; lárvairtó szerek; meztelen csigák
irtására szolgáló szerek; mérgek; parazitaölõ készítmények; parazitaölõ szerek; patkánymérgek; peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló vegyi termékek; peszticidek (kártevõirtó szerek);
rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstõlõszerek; rovarriasztók; szõlõ betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek; talajfertõtlenítõ készítmények.

(210) M 05 03088
(220) 2005.09.23.
(731) Szász Róbert, Csincse (HU);
Kosztolányi Norbert, Nyékládháza (HU)
(740) dr. Palásti Péter ügyvéd, Miskolc
(546)

(511) 16 Folyóiratok, magazinok, revûk (idõszaki lapok).
25 Alsónadrágok, alsónadrágok rövid, alsónemûk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei), boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bõrruházat, bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz, cilinderek, kürtõkalapok, cipõfelsõrészek, cipõk,
cipõsarkak, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, csecsemõkelengyék,
babakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruházat), csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendõk [ruházat],dupla
sarkok harisnyára, dupla sarkok lábbelikhez, dzsekik, dzsörzék
(ruházat), egyenruhák, facipõk, fátylak (ruhanemûk), fejfedõk
(kalapáruk), fejszalagok [ruházat], felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fityulák, futballcipõk, fülvédõk (ruházat), fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák,
fürdõsapkák, fürdõszandálok, fürdõcipõk, fûzõk, fûzõk (ruházat),
fûzõs bakancsok, fûzõvédõk, gabardin (ruházat), gallérok (ruházat), harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötõk, harisnyatartós csípõfûzõ, harisnyák, hurkolt/kötöttáruk, ingek, ingelõk,
ingblúzok, ing-szatlik, ingvállak, pruszlikok, izzadságfelszívó alsónemûk, izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok, kalapok, kalapvázak, kamásnik (bokavédõk), kaplik, cipõorrok, karék, manipula
(egyházi), kemény ingmellek, plasztronok, kerek papi sapkák, kerékpáros-öltözetek, kesztyûk (ruházat), kezeslábasok (felsõruházat), készruhák, kézelõk (ruházat), kombinék (alsónemûk), kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények (ruhanemûk), kötöttáruk,
lábbeli felsõrészek, lábbelik, lábszárvédõk, kamásnik, levehetõ
gallérok, libériák, inasruhák, magas szárú cipõk, magas szárú lábbelik, mantillák (csipke fejkendõk), matrózblúzok, melegítõk,
szvetterek, mellények, mellények halászoknak/horgászoknak,
melltartók, miseruhák, kazulák, mitrák, püspöksüvegek, muffok,
karmantyúk (ruhanemûk), munkaruhák, munkaköpenyek, mûbõr
ruházat, mûvésznyakkendõk, nadrágok, nem elektromosan fûtött
lábmelegítõk, nõi ruhák, nyakkendõk, nyaksálak, gallérvédõk,
papírruházat, papucsok, parkák (csuklyás blúzok), partedlik, nem
papírból pelenkák textíliából csecsemõknek, pelerinek, pénztartó
övek [ruházat], pizsamák, pólók, prémsálak (szõrmék), pulóverek, rámák lábbelikhez, ruhazsebek, ruházat, ruhanemûk, ruházat
gépkocsivezetõknek, sapkák, sálak, sárcipõk, síbakancsok, sícipõk, spárgatalpú vászon lábbelik, sportcipõk, sportlábbelik,
sporttrikók, strandlábbelik, strandruhák, svájcisapkák, barettek,
szandálok, szárik, szemellenzõk [sapkán], szoknyák, szõrmebéléses kabátok, szõrmék (ruhanemûk), talpak lábbelikhez, talpallók
(nadrághoz), tarka selyemkendõk (nyaksálak), tartók (nadrághoz,
harisnyához); térdnadrágok, térdszalagok, harisnyakötõ szalagok, tógák, tornacipõk, tornaruházat, turbánok, ujjatlan kesztyûk,
vállkendõk, nagykendõk, vállszalagok, vízhatlan ruházat, zoknik,
zoknitartók, zuhanyzósapkák, öltözékek vizisíeléshez, övek (ruházat).
(210) M 05 03090
(220) 2005.09.23.
(731) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)
(541) Elator
(511) 1
Algák (tárgyák); foszfátok; gabonaüszög elleni vegyi termékek; hormonok gyümölcsök érésének elõsegítségére; humu-

(210) M 05 03091
(220) 2005.09.23.
(731) Hétfák Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Soós Gábor, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 12 Ejtõernyõk, kétéltû repülõgépek, kormányozható léghajó,
kormányozható léghajók, légi jármûvek, repülõgépek, szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, ûrhajók.
16 Albumok, atlaszok, folyóiratok, katalógusok, kézikönyvek,
könyvjelzõk, könyvkötések, levélpapír, magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, naptárak letéphetõ
lapokkal, efemeridák, noteszek, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, poszterek, prospektusok, újságok, üdvözlõlapok, kártyák.
39 Légi szállítás, szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség, személyszállítás, utaskísérés, utasszállítás, utazások szervezése.
(210) M 05 03094
(220) 2005.09.23.
(731) APOLLO ELECTRONICS Sp.z.o.o., Varsó (PL)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Riasztók; elektromos riasztócsengõk; biztonsági riasztó, figyelmeztetõberendezések; kamerák; üzenetrögzítõk; elemek világításhoz; napelemek; villanófények; fojtó, indukciós tekercsek
(impedancia); világító vagy mechanikus jelzõtáblák; juke boxok
számítógépekhez; mágneslemezek, diszkek; hangrögzítõ lemezek, diszkek; audio-video kompaktlemezek, diszkek; kompaktlemezek, diszkek (csak olvasható memória); tisztítóeszközök hangrögzítõ lemezekhez, diszkekhez; számolólemezek, diszkek; optikai lemezek, diszkek; mágnes lemezek, diszkek; lemezmeghajtók
számítógépekhez; elektromos ajtócsengõk; elektromos konverterek; anyag elektromos, villamossági fõvezetékekhez (vezetékek-
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hez, kábelekhez); elektromos relék; elektromos vezetõk; elektromos, villamossági konnektorok; csatlakozások elektromos vezetékekhez, vonalakhoz; táskák, tokok, tartók különösen fényképészeti készülékekhez és eszközökhöz; hangszórók; televíziós vevõberendezésekkel együtt használható szórakoztató készülékek;
elektromos kábelek; koaksziális kábelek; üvegszálas kábelek,
száloptikai kábelek; számológépek; zseb számológépek; videokamerák; optikai lemezek; CD-lejátszók; számítógép-billentyûzetek; számítógép-memóriák; számítógépprogramok (letölthetõ
szoftverek); számítógép-szoftverek (rögzített); számítógépes játékprogramok; számítógépes operációs programok, rögzített; számítógépes periferiális eszközök; számítógépek; számítógépekhez
használatos nyomtatók; laptop számítógépek; látcsövek; faxkészülékek; könyvelõgépek; számológépek; matematikai eszközök;
mikrofonok; modemek; monitorok (számítógéphardwerek); monitorok (számítógépprogramok); videovetítõk, képernyõk; egérpadok; egér (adatfeldolgozó eszközök); optikai adat média; notebook számítógépek; audio és video vevõkészülékek; kazettalejátszók; hangreprodukáló készülékek; hordozható sztereo; csuklópihentetõ számítógépek használatához; hangrögzítõ hordozók;
elektromos elágazó dobozok, elosztók; fejhallgatók; telefonvevõk, telefonhallgatók; elektromos szabályozók világítás szabályozó rendszerekben; telefonkészülékek; telefondrótok, vezetékek; telefon transzmitterek; elektronikus zsebfordítók; videofelvevõk; dugók, aljzatok és egyéb csatlakozók (elektromos összeköttetésekhez); elektromos kapcsolók; elektromos terminálok;
fényjelzõk, világító irányjelzõk.
11 Lámpaernyõ tartók; világítótestek; elektromos fénykibocsátók karácsonyfákhoz; lámpaernyõk; lámpaburák; lámpaborítók;
lámpareflektorok; lámpaüvegek; lámpa felfüggesztõ tartók; germicid (csíraölõ) lámpák levegõtisztításhoz; biztonsági lámpák;
fényszóró lámpák; akváriumvilágítások; villanylámpák; lámpatest burák; laboratóriumi lámpák; lámpák; utcai lámpák; fénycsövek világításhoz; UV sugárlámpák nem orvosi célokra; elektromos kisülõcsövek világításhoz; világító házszámok; aljzatok,
konnektorok villanylámpákhoz; védõeszközök világításhoz; világítóeszközök, világítóberendezések; mennyezetvilágítások; világítóizzók; csillárok; elektromos világítóizzók.
16 Albumok; fényképállványok, fényképtartók; eszközök
fényképek montírozásához és paszpartuzásához; papírválogatók,
papírfoszlatok, papírvágók, papírrostosítók.
18 Táskák, zsákok hegymászók részére; kerekes bevásárlótáskák; ruhabõröndök, ruhatartó táskák utazáshoz; táskák kempingezõknek.
28 Táskák különösen sílécek és surfboardok számára tervezve.
(210) M 05 03628
(220) 2005.11.11.
(731) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(511) 5
Vitaminkészítmények, emésztést elõsegítõ szerek, ásványi
élelmiszer-kiegészítõk, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyitalok, gyógynövények, szõlõcukor.
30 Cukorkák, pasztillák.
32 Eszenciák italok elõállításához, készítmények italok elõállításához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szörpök italokhoz, alokoholszegény italok, alkoholmentes
italok.
(210) M 05 03631
(220) 2005.11.11.
(731) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft., Jánossomorja (HU)
(546)

(511) 5
Vitaminkészítmények, emésztést elõsegítõ szerek, ásványi
élelmiszer-kiegészítõk, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyitalok, gyógynövények, szõlõcukor.
30 Cukorkák, pasztillák.
32 Eszenciák italok elõállításához, készítmények italok elõállításához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szörpök italokhoz, alokoholszegény italok, alkoholmentes
italok.
(210) M 05 03632
(220) 2005.11.11.
(731) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft., Jánossomorja (HU)
(546)

(511) 5
Vitaminkészítmények, emésztést elõsegítõ szerek, ásványi
élelmiszer-kiegészítõk, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyitalok, gyógynövények, szõlõcukor.
30 Cukorkák, pasztillák.
32 Eszenciák italok elõállításához, készítmények italok elõállításához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szörpök italokhoz, alokoholszegény italok, alkoholmentes
italok.
(210) M 05 03706
(220) 2005.11.18.
(731) Európa Centrum Kht., Pécs (HU)
(546)

(210) M 05 03630
(220) 2005.11.11.
(731) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft., Jánossomorja (HU)
(546)
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(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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.
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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 05 03714
(220) 2005.11.18.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) NA AKKOR MOST EGY VAGY KÉT TAXIT

HÍVJAK?

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 05 03715
(220) 2005.11.18.
(731) AGROS TRADING CONFECTIONERY Spólka z ograniczona
odpowiedzialnoscia, Warszawa (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30

Cukrászáru (édességek).

(210) M 05 03719
(220) 2005.11.21.
(731) Kaszás Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Zsolt, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 03369
(220) 2005.10.18.
(731) Szépország Bt., Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre ügyvéd, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda,
Veszprém
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 03712
(220) 2005.11.18.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) XPRONIN
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények vérzékenység kezelésére.

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás. Bár; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek;
nyugdíjasotthonok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges);
szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; vendéglátóipar.
(210) M 05 03720
(220) 2005.11.21.
(731) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Ócsai József ügyvéd, Budapest
(541) Mobil Recepciós
(511) 9
Telefonállomások (vezeték nélküli-) rádiókészülékek, telefon-adókészülékek, rádiótelefon-állomások, vevõkészülékek, állomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.
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(210) M 05 03721
(220) 2005.11.21.
(731) SIL and SILK Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gellért Zoltán, Dr. Gellért Ügyvéd Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 03210
(220) 2005.10.06.
(731) D-F-M Audit Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest
(546)

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

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03212
(220) 2005.10.06.
(731) Nagy Nándor Gergõ, Budapest (HU)
(740) dr. Simon Zsuzsanna, Dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 03702
(220) 2005.11.18.
(731) Tinto Fino Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

(210) M 05 03214
(220) 2005.10.06.
(731) SNOWFOX International Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 03722
(220) 2005.11.21.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Szállodai, motel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve eme szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ reklámozását.
36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, beleértve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbeadását; bérelt szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal járó
apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség biztosítása.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása, vendéglátóipar (étel és ital), összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása, éttermek, kávéházak, ideiglenes szálláshely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(511) 12 Abroncskarimák jármûvekhez; abroncsok jármûkerekekhez; belsõ gumiabroncs tömlõk; dísztárcsák; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármû gumiabroncsok; kormánykerék
jármûvekhez.
37 Gépkocsik karbantartása, javítása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); jármûjavítás; jármûjavító mûhelyek; jármûvek
karbantartása.
(210) M 05 03215
(220) 2005.10.06.
(731) Snowfox International Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 12 Abroncskarimák jármûvekhez; abroncsok jármûkerekekhez; belsõ gumiabroncs tömlõk; dísztárcsák; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármû gumiabroncsok; kormánykerék
jármûvekhez.
37 Gépkocsik karbantartása, javítása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); jármûjavítás; jármûjavító mûhelyek; jármûvek
karbantartása.
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(210) M 05 03216
(220) 2005.10.06.
(731) SNOWFOX International Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 03097
(220) 2005.09.23.
(731) TRÉFAGYÁR Ajándékkészítõ és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 12 Abroncskarimák jármûvekhez; abroncsok jármûkerekekhez; belsõ gumiabroncs tömlõk; dísztárcsák; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármû gumiabroncsok; kormánykerék
jármûvekhez.
37 Gépkocsik karbantartása, javítása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); jármûjavítás; jármûjavító mûhelyek; jármûvek
karbantartása.
(210) M 05 03217
(220) 2005.10.06.
(731) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU);
DRINK HUNGÁRIA Kft., Akasztó (HU)
(541) MULATÓS
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.
(210) M 05 03231
(220) 2005.10.06.
(731) Bristol Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) DEPICTRA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények humán célra, diagnosztikai
készítmények humán célra.
(210) M 05 03232
(220) 2005.10.06.
(731) Bristol Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) TRULITE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények humán célra, diagnosztikai
készítmények humán célra.
(210) M 05 03233
(220) 2005.10.06.
(731) Bristol Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CONSTELITE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények humán célra, diagnosztikai
készítmények humán célra.
(210) M 05 03095
(220) 2005.09.23.
(731) Országos Vállalkozásfejlesztési Konzorcium Szervezõ
és Szolgáltató K.H.T., Kecskemét (HU)
(740) Drávucz András, Jenõ
(546)

(511) 36

Pénzügyi ügyletek.

(511) 20

Különféle ajándék- és dísztárgyak.

(210) M 05 03098
(220) 2005.09.23.
(731) SAMSUNG SDI CO., LTD., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Monitorok számítógépekhez; katódsugárcsõ izzók; plazma
kijelzõpanelek; számítógépek; nem világítás céljára szolgáló
elektromos kisülõcsövek, tv-vevõkészülékek; téremissziós kijelzõk (FED-ek).
(210) M 05 03495
(220) 2005.10.28.
(731) WISDOM PROPERTY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Obrenovity Olga ügyvéd, Budapest
(541) REANJO
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 03496
(220) 2005.10.28.
(731) STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP HUNGARY Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Obrenovity Olga ügyvéd, Budapest
(541) KOSMODISK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 03497
(220) 2005.10.28.
(731) Nicolanius Comercio, Gestao e Marketing, LDA, Madeira,
Funchal (PT)
(740) dr. B. Szabó Gábor, Dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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30 Öntetek (salátaöntetek kivételével), ételízesítõk, fûszerek,
ízesítõk, ételadalékok, sózott és ízesített zöldségkeverékek ételek
ízesítéséhez.

(546)

(210) M 05 03269
(220) 2005.10.11.
(731) Zatik László, Nyírmeggyes (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek, valamint háztartási használatra
(elektromos), keverõgépek, háztartási robotgépek (elektromos),
habverõk háztartási használatra (elektromos), gyümölcsprések
(elektromos), konyhai gépek (elektromos), mixerek, tejipari gépek.
30 Péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, jégkrémek sörbet (fagylalt).
43 Vendéglátás (élelmezés).
(210) M 05 03498
(220) 2005.10.28.
(731) Hajnal Tibor, Kiskõrös (HU)
(541) MIRUM
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

Irodai munkák; könyvelés.

(210) M 05 02839
(220) 2005.09.01.
(731) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 05 02840
(220) 2005.09.01.
(731) Nyelvmûves Bt., Szeged (HU)
(740) dr. Törõcsik Tamás, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi
Iroda, Szeged
(546)

(210) M 05 03500
(220) 2005.10.28.
(731) LHS Consulting Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35

(511) 35

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

Reklámozás.

(210) M 05 03513
(220) 2005.11.02.
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 02841
(220) 2005.09.01.
Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

DOKUZÓNA

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; rádió- vagy televízió-mûsorok sugárzását biztosító szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 03194
(220) 2005.10.04.
(731) Vidám Vízilovak Vízilabda Club Egyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Marianna ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött zöldségfélék fõleg sózott és
pácolt zöldségfélék; levesek és leveskészítmények, beleértve
zöldségleves-készítményeket és erõleves-sûrítményeket.

(511) 25
41
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(210) M 05 03195
(220) 2005.10.04.
(731) BakeMark Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(541) DigiKlub
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 30

Kenyér.

Topping

29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek;
kompótok.
30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

(210) M 05 03553
(220) 2005.11.07.
(731) BÁZIS- ART-KEMIKÁL Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Pécs (HU)
(740) dr. Duda Edit, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 03196
(220) 2005.10.04.
(731) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett
cég), New York, New York (US)
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 05 03100
(220) 2005.09.26.
(731) PLURAL-BLONDY Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 03102
(220) 2005.09.26.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

M 05 03552
(220) 2005.11.07.
HERBA HUNGARY Rt., Göd (HU)
dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(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.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 05 03554
(220) 2005.11.07.
(731) LINGE Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács P. Zoltán ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül különösen
dzsekik, felsõruházat, ingek, kabátok, melegítõk, nadrágok, pólók, pulóverek, sapkák, sportcipõk, sporttrikók, tornacipõk, zoknik.
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(210) M 05 03559
(220) 2005.11.07.
(731) Friesz Tamás, Budaörs (HU)
(740) dr. László Kálmán, László és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) FOR SALE PUB
(511) 43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 03562
(220) 2005.11.07.
(731) dr. Surányi Katalin, Budapest (HU);
dr. Magyar Csaba Gábor, Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 03436
(220) 2005.10.24.
(731) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) VERACRUZ
(511) 12 Személygépkocsik, tehergépkocsik, pótkocsik, furgonok;
ezek részei és tartozékai, kormánykerekek gépkocsikhoz és kerekek gépkocsikhoz.
(210) M 05 02886
(220) 2005.09.06.
(731) SZOLE-MEAT Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek számára.
(210) M 05 03564
(731) TV DOKI Bt., Kecel (HU)
(546)

(220) 2005.11.07.
(511) 29 Húsipari termék, fehéráruk, vörösáruk, kolbászfélék és különbözõ húsipari termékek, mint felvágottak, szalámik, sonkafélék körébe tartozó és besorolható.

(511) 37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása, javítási
tárgyú információk, szervizhálózat központi irányítása.
42 Forródrót szolgáltatás, technikai konzultáció használati és
javítási munkákhoz, minõségi ellenõrzés, mûszaki szakértõi tevékenység.

(210) M 05 02887
(220) 2005.09.06.
(731) SZOLE-MEAT Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen
(546)

(210) M 05 03566
(220) 2005.11.07.
(731) Metro Közlekedésfejlesztési Beruházási és Mérnöki Szolgáltató
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29 Húsipari termék, fehéráruk, vörösáruk, kolbászfélék és különbözõ húsipari termékek, mint felvágottak, szalámik, sonkafélék körébe tartozó és besorolható.
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; épület, híd,
alagút, közmûvezeték építése; autópálya, út, repülõtér, sport, játéktér építése; vízi létesítmény építése.

(210) M 05 03723
(731) Kovács Attila, Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 03435
(220) 2005.10.24.
(731) MANEX Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halász Zsuzsa, Dr. Halász Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43

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

(210) M 05 02948
(220) 2005.09.12.
(731) INTERAKTÍV-FICTION Mûsorkészítõ és Filmgyártó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest
(541) MACSEK
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 05 02933
(220) 2005.09.09.
(731) CO-OP Star Rt., Jászberény (HU)
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 02943
(220) 2005.09.09.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

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

M 05 02952
(220) 2005.09.12.
Iller Ferenc László, Újkér (HU)
Szekeresné dr. Borbély Beáta ügyvéd, Gyõr

PARTREVIAN

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, könyvkiadás, online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk), szövegek
kiadása (nem reklámcélú).

(210) M 05 02953
(220) 2005.09.12.
(731) Tokaj-Hétszõlõ Rt., Tokaj (HU)
(740) Pongráczné dr. Csorba Éva ügyvéd, Kaposvár
(546)

(511) 33

Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 05 02955
(220) 2005.09.12.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);
Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)
(541) WETT LIPS
(511) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, árpakivonatok sör elõállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok),
gyümölcslevek, izotóniás italok, limonádék, mustok, paradicsomlevek (italok), pasztillák, szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek (italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz,
szódavizek, szõlõmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,
termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas vizek
elõállításához, vizek (italok), zöldséglevek (italok).
(210) M 05 02963
(220) 2005.09.12.
(731) Front Média Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Tóth János Róbert, Dr. Tóth János Róbert Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
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(210) M 05 02964
(220) 2005.09.12.
(731) Front Média Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Tóth János Róbert, Dr. Tóth János Róbert Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 02973
(220) 2005.09.13.
Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

Maroni. Egészséges energia.
30

Gesztenyemassza (cukrászáru).

(210) M 05 02974
(220) 2005.09.13.
(731) Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 05 02965
(220) 2005.09.12.
(731) Front Média Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Tóth János Róbert, Dr. Tóth János Róbert Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 30

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

Gesztenyemassza (cukrászáru).

(210) M 05 02977
(220) 2005.09.13.
(731) Hungarovin Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 02969
(220) 2005.09.12.
(731) Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ,
Budapest (HU)
(740) dr. Székely Gergely, Budapest
(546)

(511) 9
Számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
35 Reklámozás.
38 Távközlés.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 05 02971
(220) 2005.09.13.
(731) TELE-DATA Távközlési Adatfeldolgozó és Hirdetésszervezõ
Kft., Budaörs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 33

Borok.

(210) M 05 02978
(220) 2005.09.13.
(731) PRO24 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) origoauto
(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.
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(210) M 05 02981
(220) 2005.09.13.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) HANGULAT
(511) 30 Kávé, kávé filteres kiszerelésben is, kávé alapú italok; tejet,
tejport, kávépótlót, kakaót, csokoládét, gabonát, gyümölcsöt,
cukrot, gyógynövényeket és fûszereket vagy ezen termékek kombinációját tartalmazó kávék és kávéitalok; kávékivonatok, instant
kávék, kávépótlók.
(210) M 05 02950
(220) 2005.09.12.
(731) HILLTOP-BOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BORZSÁK
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sör kivételével).
(210) M 05 03568
(220) 2005.11.08.
(731) Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara,
Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(541) A dupla sárkány háza
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
(210) M 05 03578
(220) 2005.11.08.
(731) BioTime Kft., Piliscsaba (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) NorbiFit
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra; étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula
vagy por formájában.
(210) M 05 03579
(220) 2005.11.08.
(731) BioTime Kft., Piliscsaba (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) NorbiVit
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra; étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula
vagy por formájában.
(210) M 05 03259
(220) 2005.10.11.
(731) TTG Magyarország Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Folyóirat, újság.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szövegek kiadása.
(210) M 05 03569
(220) 2005.11.08.
(731) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, London (GB)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest
(541) A NAGYVILÁG SZÍNEI
(511) 2
Festékek, kencék, mázok, lakkok; szárítóanyagok (a kikeményedõ szárítóanyagokat is beleértve), hígítók és színezékek
mint festékek, kencék, mázok és lakkok adalékanyagai; rozsda elleni védõszerek és fakonzerváló anyagok, készítmények; (festékjellegû) alapozó, bevonó és mázoló készítmények; fapácoló- és
festõanyagok.
(210) M 05 03571
(220) 2005.11.08.
(731) Cúl Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Wintercool
(511) 30 Cukorkafélék, rágógumi.

(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.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 03266
(220) 2005.10.11.
SIKERHAJÓ Kft., Karancslapujtõ (HU)
dr. Ivancsó Attila ügyvéd, Eger

ARÉNA GRILL ÉTTEREM

43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, vendéglátóipar.

(210) M 05 03576
(220) 2005.11.08.
(731) SYMI S.p.A., Milano (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) Az ikersárkány háza
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 05 03268
(220) 2005.10.11.
(731) Schweppes International Limited, London (GB)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ORANGINA
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 05 03577
(220) 2005.11.08.
(731) SYMI S.p.A., Milano (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(210) M 05 03274
(220) 2005.10.11.
(731) Baricz István, Bonyhád (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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(546)

(546)

(511) 18
25

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

Pénztárcák, táskák, kulcstartók.
Ruházati termékek, bõrruházat, cipõk, övek, cipõtalpak.

(210) M 05 03635
(220) 2005.11.11.
(731) Kovács Sándor, Budapest (HU)
(740) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(210) M 05 03641
(220) 2005.11.11.
(731) ERSTE Bank Befektetési Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields
Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Illatszerek illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;
fogkrémek.
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.
(210) M 05 03637
(220) 2005.11.11.
(731) EUROCAF S.N.C. DI TUBERGA A. & C., Torino (IT)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
(210) M 05 03642
(220) 2005.11.11.
(731) ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) klikkbank
(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.
38 Távközlés.

(511) 9
Kávéautomaták.
11 Elektromos kávéfõzõk.
30 Kávék, kávékeverékek, koffeinmentes kávék, kávékivonatok, kávé alapú italok, kávépótlók, kávéaromák, cukor, tea, árpa,
kakaó, csokoládé, csokoládéféleségek, tésztafélék, cukrászsütemények.

(210) M 05 03643
(220) 2005.11.11.
(731) ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 03640
(220) 2005.11.11.
(731) ERSTE Bank Befektetési Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields
Bruckhaus Deringer 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;
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42 Számítógépes programozás; adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen az adatbázis hozzáférési idejének és mûködésének lízingelése, valamint adatok, hírek és információk
összegyûjtése és azok biztosítása; adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek bérbeadása; távközlési berendezések tervezése.

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
(210) M 05 03644
(220) 2005.11.11.
(731) ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 05 03654
(220) 2005.11.11.
(731) Las Vegas Casino Játékkaszinó Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Markovits Zoltán ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, játékkaszinók üzemeltetése, játékautomaták üzemeltetése.
42 Rendezvényszervezés, vendéglátás, számítógép programozása.

(210) M 05 03278
(220) 2005.10.12.
(731) ARC Mûvészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 03645
(220) 2005.11.11.
(731) ERSTE BANK Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
(210) M 05 03653
(220) 2005.11.11.
(731) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)
(300) 001240613
1999.07.14. EU
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(541) MEDIAVISION
(511) 9
Elektromos, elektronikus készülék hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására; géppel olvasható adathordozók; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomdaipari termékek; különösen nyomtatott és/vagy
dombornyomásos, karbonból vagy mûanyagból készült kártyák;
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); irodai cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
37 Telekommunikációs rendszerek telepítése, karbantartása és
javítása.
38 Távközlés; távközlési, különösen rádió és televíziós berendezések mûködtetése és bérbeadása.

(511) 41

Szakmai képzés, kulturális tevékenység.

(210) M 05 03454
(220) 2005.11.17.
(731) FreeSoft Szoftverfejlesztõ és Számítástechnikai Szolgáltató Rt.,
Budapest (HU)
(541) KIR Közigazgatási Iratkezelõ Rendszer
(511) 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.

(210) M 05 03455
(220) 2005.11.17.
(731) FreeSoft Szoftverfejlesztõ és Számítástechnikai Szolgáltató Rt.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 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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(546)

(210) M 05 03457
(220) 2005.10.25.
(731) „Magyar Termék” Tájékoztatási, Minõségellenõrzõ
és Szolgáltató Kht., Hajdúböszörmény (HU)
(546)

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; 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.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 03459
(220) 2005.10.25.
(731) Komáromi András, Budapest (HU)
(546)

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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(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.
(210) M 05 03709
(220) 2005.11.18.
(731) Eisenkrammer Károly Róbert, Budapest (HU)
(546)

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.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(210) M 05 03458
(220) 2005.10.25.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Erika Erzsébet ügyvéd, Budapest

(511) 25
41

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 05 03710
(220) 2005.11.18.
(731) Genetics Institute, LLC (Delaware államban bejegyzett cég),
Cambridge, Massachusetts (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) REFACTO PURIF
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények vérzékenység kezelésére.
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(210) M 05 03711
(220) 2005.11.18.
(731) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) XYNTHA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények vérzékenység kezelésére.
(210) M 05 02791
(220) 2005.08.29.
(731) P & Bert Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tuzson Bence Balázs, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Taplowgroup
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;
(210) M 05 02792
(220) 2005.08.29.
(731) Nagy Gábor, Szekszárd (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 02795
(220) 2005.08.29.
Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

Harmat

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

(210) M 05 03914
(731) Hoffherr János, Siófok (HU)
(546)

(220) 2005.12.09.

(511) 29 Hús, hal-, és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és
fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek),
kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Pizzák.
39 Szállítás, áruk csomagolása, raktározása.
43 Vendéglátás (élelmezés).
(210) M 05 03915
(220) 2005.12.09.
(731) Kovács Norbert, Budapest (HU)
(541) BOREGYETEM
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 05 02793
(220) 2005.08.29.
(731) ARANYGYAPJÚ NATURA KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., Érd (HU)
(740) dr. Éberhardt Gusztáv, Éberhardt és Telek Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ÖKOPORTA
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 05 02794
(220) 2005.08.29.
(731) dr. Pribeli Ferenc, Kerepes (HU)
(740) Bencze Gertrúd, Budapest
(546)

(210) M 05 03916
(220) 2005.12.09.
(731) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Dcont START
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, különösen vércukormérõ
készülékek.
(210) M 05 03917
(220) 2005.12.09.
(731) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Dcont Star
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, különösen vércukormérõ
készülékek.
(210) M 05 03919
(220) 2005.12.09.
(731) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Dcont Mini
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, különösen vércukormérõ
készülékek.
(210) M 05 03972
(220) 2005.12.14.
(731) ZARA HOTEL Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(541) ZARA HOTELS
(511) 39 Utazásszervezés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(511) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 05 04056
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
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(541) hajduauto
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 05 03828
(220) 2005.12.01.
(731) Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 04065
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(541) szon
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás.

(210) M 05 04083
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(541) NAPLÓ CÉGKATALÓGUS
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
(210) M 05 03777
(731) Solti András, Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 03779
(731) Solti András, Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.11.28.

(511) 44 Egészségügyi berendezések kölcsönzése; toalettek kölcsönzése; hordozható (mobil) toalettek kölcsönzése; hordozható toalettekhez használható részegységek/alkatrészek kölcsönzése.
(210) M 05 03778
(731) Solti András, Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.11.28.

(511) 44 Egészségügyi berendezések kölcsönzése; toalettek kölcsönzése; hordozható (mobil) toalettek kölcsönzése; hordozható toalettekhez használható részegységek/alkatrészek kölcsönzése.
(210) M 05 03782
(220) 2005.11.28.
(731) Matúz Gábor, Balassagyarmat (HU);
Siklósi Beatrix, Budapest (HU)
(541) Éjjeli menedék
(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CDés DVD-lemezek.
16 Nyomdaipari termékek.
38 Rádióadás, rádiómûsor, rádióprogram (földfelszíni, mûholdas, internetes, kábeles, adathordozós pl: CD, DVD).
41 Televízióadás, televízió-mûsor, televízióprogram (földfelszíni, mûholdas, internetes, kábeles, adathordozós pl: CD, DVD).
(210) M 05 03926
(220) 2005.12.09.
(731) Bognár Zsuzsanna, Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.11.28.

(511) 44 Egészségügyi berendezések kölcsönzése; toalettek kölcsönzése; hordozható (mobil) toalettek kölcsönzése; hordozható toalettekhez használható részegységek/alkatrészek kölcsönzése.
(210) M 05 03780
(220) 2005.11.28.
(731) Haas és Czjzek Porcelán-, Üveg- és Díszmûáru Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Péter, Dr. Csontos Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Haas & Czjzek - Évszázadok óta terítéken
(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.
(210) M 05 03781
(220) 2005.11.28.
(731) HILLTOP -Bor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BOR-ZSÁK
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 03768
(220) 2005.11.28.
Lókodi Ákos, Pécs (HU)
dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

AquaSoleil

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 05 03773
(220) 2005.11.28.
(731) Medic Media 2000 Kft., Szeged (HU)
(541) Medic Media
(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, reklámozás,
szabadtéri hirdetés.

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

(210) M 05 03907
(220) 2005.12.08.
(731) Belsoft Számítástechnikai Kft., Debrecen (HU)
(541) BelConSys
(511) 9
Számítógépprogram és -szoftver.
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37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 03911
(220) 2005.12.08.
(731) Európa Ingatlanbefektetési Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Duda Edit, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 03913
(220) 2005.12.08.
(731) Európa Ingatlanbefektetési Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Duda Edit, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 03977
(220) 2005.12.15.
(731) Tartásjavító Súlypont Ízületstatika Egészségügyi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rácz Iván, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SÚLYPONT ÍZÜLETKLINIKA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia.
(210) M 05 03978
(220) 2005.12.15.
(731) Tartásjavító Súlypont Ízületstatika Egészségügyi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rácz Iván, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 05 03976
(220) 2005.12.15.
(731) Transelektro Management Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Földvári Attila, Georgi-Földvári-Radnay Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Transelektro
(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.
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.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia.
(210) M 05 03979
(220) 2005.12.15.
(731) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) BONBONETTI MOMENTS
(511) 30 Bonbonok, csokoládék, pralinék, édesipari termékek.
(210) M 05 03980
(220) 2005.12.15.
(731) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)
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(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, reklámcélú vásárok,
kiállítások szervezése.
(210) M 05 03981
(220) 2005.12.15.
(731) Avantgarde Group Üzleti Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Esztári Csaba, Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 05 03982
(731) Ledo Kft., Szada (HU)
(541) Ledo Capri
(511) 30 Jégkrém.

(220) 2005.12.15.

(210) M 05 03983
(731) Rottex Kft., Tata (HU)
(546)

(220) 2005.12.15.

(511) 20 Ágybetétek; rugós ágybetétek; kókusz-latex ágybetétek; vákuummatracok; hideghabos ágybetétek; szivacs ágybetétek;
egyéb ágybetétek; ágyak; kárpitozott ágyak; faágyak; ágykeretek;
ágynemûtartók; fejvégek; lábvégek; egyéb ágyak; bútorok; asztalok; székek; szekrények; éjjeli szekrények; komódok; polcok;
egyéb bútorzat.
24 Paplanok; párnák; ágytakarók; pokrócok; ágynemûhuzatok;
törülközõk; függönyök; minden egyéb lakástextil.
(210) M 05 03985
(220) 2006.02.07.
(731) Rottex Kft., Tata (HU)
(541) ÁgyCity
(511) 35 Bútor- és lakástextil-kiskereskedelem.
(210) M 05 03986
(220) 2005.12.15.
(731) West Hungary Textil Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Purás Rita, Purás Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 05 04018
(220) 2005.12.20.
(731) Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy raklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállatok irányításában, segítségnyújtás üzelevezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, konferenciák szervezése és lebonyolítása, oktatás, oktatási tárgyú információk.
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, kutatás és fejlesztés (mások számára).
(210) M 05 04030
(220) 2005.12.20.
(731) Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Los Angeles, California (US)
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) HELIOSOL
(511) 3
Napvédõ készítmények az arcra és a testre, nevezetesen
fényvédõk, napszûrõk, olajok, folyadékok, krémek, habok, zselék, spray-k, bõrradírok, napozás utáni ápolószerek.
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(210) M 05 04037
(220) 2005.12.21.
(731) Turbosoft Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter ügyvéd, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) TurboSoft SZERVIZ v. 2005
(511) 42 Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.

(210) M 05 04041
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(210) M 05 04038
(220) 2005.12.21.
(731) Magyar Telekom Rt., Budapest (HU)
(541) EUfonika
(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai távközlési készülékek, berendezések, analóg és digitális távközlõ berendezések, hangfrekvenciás vonalak és berendezések, csatlakozók, központok, alközpontok, végberendezések, rádiótelefon rendszerek, villamos, optikai, átviteli kábelek, rádió, televízió, multimédiás készülékek és
berendezések, adó-vevõk, digitális jeladók; mágneskártyák, telefonkártya, számítógépszoftverek, számítógépek, részegységek és
alkatrészek számítógépekhez, elektronikus játékok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(511) 16

(210) M 05 04039
(220) 2005.12.21.
(731) Magyar Telekom Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai távközlési készülékek, berendezések, analóg és digitális távközlõ berendezések, hangfrekvenciás vonalak és berendezések, csatlakozók, központok, alközpontok, végberendezések, rádiótelefon rendszerek, villamos, optikai, átviteli kábelek, rádió, televízió, multimédiás készülékek és
berendezések, adó-vevõk, digitális jeladók; mágneskártyák, telefonkártya, számítógépszoftverek, számítógépek, részegységek és
alkatrészek számítógépekhez, elektronikus játékok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 05 04040
(220) 2005.12.21.
(731) Zolmár 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 12

Gépkocsik alkatrészei, különösen üléshuzatok.

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 05 04043
(220) 2005.12.21.
(731) Sallainé Nagy Ildikó, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 04045
(220) 2005.12.21.
(731) Sejtbank Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Gábor László ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 44

Orvosi szolgáltatások (vérbanki szolgáltatások).

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 05 04047
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

hevesjob
16

M 05 04051
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

haon
16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

M 05 04052
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

hajdulak
16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
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(210) M 05 04053
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(210) M 05 04062
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
(511) 16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 05 03899
(220) 2005.12.07.
(731) Celgene Corporation (Delaware államban mûködõ cég), Summit,
New Jersey (US)
(300) 78711775
2005.09.13. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) REVASSIST
(511) 42 Gyógyszerészetre vonatkozó ismeretterjesztõ tanfolyamok
és programok, valamint biztonsági kérdések, továbbá ezekkel
kapcsolatos írott anyagok terjesztése; ismeretterjesztõ tanfolyamok és programok, valamint biztonsági kérdések a többszörös
csontvelõdaganat kezelésére tervezett lenalidomide területén, továbbá ezekkel kapcsolatos írott anyagok terjesztése.
(210) M 05 04054
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 05 04057
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 05 04059
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 05 04063
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 05 04064
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 05 04066
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 04072
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

boon
16

M 05 04077
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

hajdujob
16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 05 04084
(220) 2005.12.21.
(731) FOLKART CENTRUM Népmûvészeti Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Jakosa Zoltán ügyvéd, Budapest
(546)

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(210) M 05 04060
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
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utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
(210) M 05 04086
(220) 2005.12.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(541) KOKTÉL
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
(210) M 05 04181
(220) 2005.12.29.
(731) TRENDO HOLDING Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)
(546)

és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 05 04184
(220) 2005.12.29.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) RESOMED
(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyászati (orvosi) készítmények emberi és állatgyógyászati használatra.
(210) M 05 04186
(220) 2005.12.29.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ROSIPIN
(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyászati (orvosi) készítmények emberi és állatgyógyászati használatra.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 05 04183
(220) 2005.12.29.
(731) Vásárolj Kárpátikumot Táj-, Termékvédõ, Minõsítõ és Fejlesztõ
Egyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 03825
(220) 2005.12.01.
(731) SEVER és TÁRSA Kis-és Nagykereskedelmi Kft., Mikolc (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03826
(220) 2005.12.01.
(731) SEVER és TÁRSA Kis-és Nagykereskedelmi Kft., Mikolc (HU)
(546)

(511) 26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03830
(220) 2005.12.01.
(731) IMPERIAL TEA EXPORTS (PVT) LTD., Kelaniya (LK)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest
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(546)

(210) M 05 03839
(220) 2005.12.02.
(731) IRODAHÁZ TAXI BT., Tápiószentmárton (HU)
(541) ALISCA...
(511) 39 Szállítás.

(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.
(210) M 05 03831
(220) 2005.12.01.
(731) IMPERIAL TEA EXPORTS (PVT) LTD., Kelaniya (LK)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest
(541) IMPRA
(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.
(210) M 05 03832
(220) 2005.12.01.
(731) Giebiszer Tamás, Budapest (HU);
Giebiszerné Sipeki Katalin, Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 03843
(731) Király Gábor, Budapest (HU)
(740) Berta Klára, Budapest
(546)

(220) 2005.12.02.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(210) M 05 03844
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(546)

(220) 2005.12.02.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, hitelügyletek.
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 05 03833
(220) 2005.12.01.
(731) BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) GOLD STAR
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 05 03836
(220) 2005.12.01.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 29
30

Tej, sajt, tejszín, vaj, sajtmártás, étkezési olajok és zsírok.
Tejes desszertek.

(210) M 05 03845
(220) 2005.12.02.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU); Poller György, Pécsvárad (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek, szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc, fényképezõgép vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák,
videokamerák és fényképészeti objektívok, egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok, optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék, egyéb optikai készülékek, mûszerek vagy anyagok, számítógépek, számológépek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép perifériák,
számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, valamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berendezések,
videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépi
programok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
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.
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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, adatfeldolgozás, számítógépes tanácsadás, számítógépes mûszaki tervezés, rendszerszervezés,
programozás, programkészítés, számítógép üzemeltetése megbízásszerûen, adatfeldolgozó berendezések bérbeadása.
(210) M 05 03846
(731) WLASA Kft., Szentendre (HU)
(546)

(511) 35

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(220) 2006.01.09.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Szabadtéri hirdetés.

(210) M 05 03847
(220) 2005.12.02.
(731) EMINENT LUGGAGE CORP., Kuei-Jen Hsiang,
Tainan Hsien (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 18 Útitáskák, utazóládák, aktatáskák, (üresen árult) neszeszerek, tárcák, kézitáskák, hátitáskák, bõröndök, táskák hegymászáshoz, univerzális sporttáskák.
(210) M 06 00966
(220) 2005.05.09.
(731) Kádár József, Érd (HU)
(740) dr. Domé Judit, Domé Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Ami Önnek TEHERTÉTEL... az nekünk csak egy

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

TÉTEL TEHER

(511) 35 Gépjármûvek, gépjármûalkatrészek, termelõgépek és -berendezések kis- és nagykereskedelme, külkereskedelem.
36 Ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés, ingatlanhasznosítás.
37 Gépkocsijavító mûhely mûködtetése, autók karbantartása és
javítása.
39 Szállítás, szállítmányozás, fuvarozás, közúti teherszállítás,
rakománykezelés, egyéb szállítási tevékenység, gépjármûvek
bérbeadása, kölcsönzése.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 06 00967
(220) 2005.05.09.
Kádár József, Érd (HU)
dr. Domé Judit, Domé Ügyvédi Iroda, Budapest

Ne feledje KÁDÁR TRANS Érden és Európában

35 Gépjármûvek, gépjármûalkatrészek, termelõgépek és -berendezések kis- és nagykereskedelme, külkereskedelem.
36 Ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés, ingatlanhasznosítás.
37 Gépkocsijavító mûhely mûködtetése, autók karbantartása és
javítása.
39 Szállítás, szállítmányozás, fuvarozás, közúti teherszállítás,
rakománykezelés, egyéb szállítási tevékenység, gépjármûvek
bérbeadása, kölcsönzése.
M 06 01829
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

CARB

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
M 06 01830
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

ARBA

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
M 06 01831
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

ARBAN

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
M 06 01832
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

ARBAAR

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
M 06 01833
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

ARBARTAN

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
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szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(210) M 06 01834
(220) 2006.05.25.
(731) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen
(541) ARBAZAAR
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(210) M 06 01835
(220) 2006.05.25.
(731) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen
(541) ARBIS
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(210) M 06 01836
(220) 2006.05.25.
(731) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen
(541) ARBO
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(210) M 06 01837
(220) 2006.05.25.
(731) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen
(541) CO-CARB
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(210) M 06 01838
(220) 2006.05.25.
(731) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen
(541) CO-ARBA
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(210) M 06 01839
(220) 2006.05.25.
(731) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen
(541) CO-ARBAN
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-

anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 01840
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

CO-ARBAAR

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
M 06 01841
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

CO-ARBARTAN

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
M 06 01842
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

CO-ARBAZAAR

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
M 06 01843
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

CO-ARBIX

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
M 06 01844
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

CO-ARBO

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

(210) M 06 01603
(220) 2006.05.09.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter ügyvéd, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
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(546)

(210) M 06 02268
(220) 2006.06.30.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(511) 30

Gyógyszerkészítmények.

(210) M 06 02149
(220) 2006.06.20.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) OTP Bank
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

Kekszek.

(210) M 06 01775
(220) 2006.05.22.
(731) EU-CHALLENGE Rendezvényszervezõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ratatics Éva, Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) EU-CHALLENGE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 01776
(220) 2006.05.22.
(731) EU-CHALLENGE Rendezvényszervezõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ratatics Éva, Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 02428
(220) 2006.07.14.
(731) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 06 02430
(220) 2006.07.14.
(731) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02081
(220) 2006.06.13.
(731) IVG Hungária Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Levente Antal, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) RiverPark
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 01978
(220) 2006.06.02.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Neo’C Trading
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
(210) M 06 01979
(220) 2006.06.02.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Neo’C Gas
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
37 Bányamûvelés, kõolaj- és földgázkitermelés.
39 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, földgáz- és kõolaj-feldolgozás.

M864

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 06 01980
(220) 2006.06.02.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Neo’C Mini
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
37 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése, nevezetesen gépjármûvek üzemanyaggal történõ ellátása, újratöltése.
39 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése, nevezetesen
üzemanyaggal történõ ellátása közúti teherszállítással és/vagy
csõvezetéken történõ szállítással.
(210) M 06 01981
(220) 2006.06.02.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Neo’C Lubes
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
37 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése, nevezetesen gépjármûvek üzemanyaggal történõ ellátása, újratöltése.
39 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése, nevezetesen
üzemanyaggal történõ ellátása közúti teherszállítással és/vagy
csõvezetéken történõ szállítással.
40 Anyagmegmunkálás, földgáz- és kõolaj-feldolgozás.
(210) M 06 01982
(220) 2006.06.02.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Neo’C Polymers
(511) 1
Vegyi termékek ipari célokra, mûanyagok nyers állapotban
(por, folyadék, pép vagy granulátum alakban), feldolgozatlan mûgyanták, ragasztószerek ipari célokra, nyomás alatt cseppfolyósított gázok, oxigén, nitrogén, etilén, propilén.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
20 Mûanyag konténerek és hordók.
21 Háztartási eszközök, hordozható tartályok, kannák.
(210) M 06 01983
(220) 2006.06.02.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Neo’C Upstream
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
37 Bányamûvelés, kõolaj- és földgázkitermelés, töltõállomások üzemeltetése, nevezetesen gépjármûvek üzemanyaggal történõ ellátása.
39 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése, nevezetesen
üzemanyaggal történõ ellátása, közúti teherszállítással és/vagy
csõvezetékben történõ szállítással.
40 Anyagmegmunkálás, földgáz- és kõolaj-feldolgozás.

(210) M 06 01984
(220) 2006.06.02.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) The Neo’C Group
(511) 1
Vegyi termékek ipari célokra, mûanyagok nyers állapotban
(por, folyadék, pép vagy granulátum alakban), feldolgozatlan mûgyanták, ragasztószerek ipari célokra, nyomás alatt cseppfolyósított gázok, oxigén, nitrogén, etilén, propilén.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
37 Bányamûvelés, kõolaj- és földgázkitermelés, töltõállomások üzemeltetése, nevezetesen gépjármûvek üzemanyaggal történõ ellátása, újratöltése.
39 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése, nevezetesen
üzemanyaggal történõ ellátása, közúti teherszállítással és/vagy
csõvezetékben történõ szállítással.
(210) M 06 02028
(220) 2006.06.08.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) OTP
(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyletek.
(210) M 06 02030
(220) 2006.06.08.
(731) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36

Pénzügyi ügyletek, valutaügyletek.

(210) M 06 02237
(220) 2006.06.28.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(541) CALCISEDRON-D
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 06 02238
(220) 2006.06.28.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
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41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység; filmgyártás; online játékok szolgáltatása; szórakoztatás; videofilmgyártás.
42 Ipari formatervezés; számítógépes programok adatainak és
adatoknak az átalakítása; számítógépes programok installációja;
számítógép-programozás; szellemi tulajdon licencek adása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 04 03517
(220) 2004.08.17.
(731) Voxline Kommunikációs és Informatikai Kft., Budapest (HU)
(541) GaBChat
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

(210) M 05 02681
(220) 2005.08.15.
(731) INTERIM MANAGEMENT GROUP CENTRAL EUROPE
Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Squarra és Partos Lovells Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 01357
(220) 2005.04.13.
(731) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 01897
(220) 2005.05.31.
(731) Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi
Tanszék, Pécs (HU)
(546)

(511) 41

Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenységek.

(210) M 05 01942
(220) 2005.06.03.
(731) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
(300) 2383923
2005.02.09. GB
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) CYPEDRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán használatra.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadó szolgálatok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 03267
(220) 2005.10.11.
CHRONOS SYSTEMS Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
dr. Skutecky Rita ügyvéd, Budapest

CHRONOS WORKFLOW

9
Letölthetõ számítógépes programok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, rögzített számítógépprogramok.
42 Számítógépprogramok adatainak átalakítása, számítógépprogramok installációja, sokszorosítása, számítógépes adatok
helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, rendszerelemzés, számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése, kölcsönzése, számítógép-programozás, szoftverfejlesztés, -fenntartás.

(210) M 05 04035
(220) 2005.12.21.
(731) CAREY AGRI INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o. ,
Varsó (PL)
(740) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 01999
(220) 2005.06.09.
(731) Stormregion Szoftverfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tarcsai Zsolt, Dr. Tarcsai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 33

Alkoholtartalmú italok.

(210) M 06 02197
(220) 2006.06.26.
(731) Hajdu Autotechnika Ipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Téglás (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)
(511) 9
CD-ROM-lemezek; egéralátétek; kompakt- (CD) lemezek;
mágneses adathordozók; optikai adathordozók; számítógépes játékprogramok.
28 Készülékek elektronikus játékokhoz.
35 Eladási propaganda; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése;
reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
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razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
(210) M 06 02165
(220) 2006.06.21.
(731) Matek Kamill, Dunakeszi (HU); Arányi István, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 02383
(220) 2006.07.13.
(731) Kunsági Ásványvíz Palackozó Kft., Kiskunlacháza (HU)
(740) dr. Tarr Károly ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 06 02132
(220) 2006.06.19.
(731) IBCS Group Mûszaki Fejlesztõ és Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és
Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)
(511) 9
Kóderek, dekóderek, optikai adathordozók felvételére és lejátszására alkalmas eszközök.
38 Távközlés.
(210) M 06 02063
(220) 2006.06.12.
(731) ARUKERESO.HU Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kapusi Miklós, Kapusi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SEZNAMZBOZI.CZ
(511) 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.
(210) M 06 02099
(220) 2006.06.14.
(731) Bombera Gábor, Budapest (HU)
(541) FORTUNECOOKIE
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Szerencsejátékok.

(511) 9
Detektorok; elektronikus jeladók; elektronikus címkék
árukhoz; elektromos berendezések; elektromos ellenõrzõ berendezések; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; hangátviteli készülékek; hangfelvevõ készülékek; adathordozó eszközök, melyek nem tartoznak más áruosztályba; indikátorok, jelzõk; pénztárgépek; scannerek; számítógépek; szoftverek, különösen adatátalakításra, adatfeldolgozásra és adattovábbításra.
16 Címkék; festékszalagok.
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.
A rovat 594 db közlést tartalmaz.
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(111) 176.146
(151) 2003.08.01.
(210) M 01 04692
(220) 2001.08.31.
(732) Convergys Solutions Ltd., Herzlia (IL)
(740) dr. Bérczes László, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) WIZARD
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; számlázási szolgáltatás és számítógépes adatbázis-kezelés kábeltelevíziós szolgáltatók részére; irodai munkák.
(111) 176.149
(151) 2003.08.01.
(210) M 00 04599
(220) 2000.09.01.
(732) Sila Communications Limited, London (GB)
(300) 75/941,060
2000.03.10. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) SILA
(511) 9
Elsõbbséggel a 2000.03.10. 75/941,060 (US) alapján: Számítógépes szoftver és hardver; intelligens üzenettovábbító rendszerek, közöttük vezeték nélküli üzenettovábbító rendszerek;
szoftverfejlesztõ készletek, amelyek ügyfelek számára küldött
üzenetek és szolgáltatói üzenettovábbító alkalmazások fejlesztésére szolgáló készleteket foglalnak magukban.
36 Tõzsdei és vámszabad raktári árakkal és ezekkel kapcsolatos pénzügyi adatokra és hírekre vonatkozó távközlési szolgáltatások.
38 Mûszaki tudományos szakmai tanácsadás a távközlés területén; vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások; intelligens
üzenetküldési szolgáltatások, közöttük vezeték nélküli üzenetküldési szolgáltatások; tõzsdei és vámszabad raktári árakkal és ezekkel kapcsolatos pénzügyi adatokra és hírekre vonatkozó távközlési szolgáltatások.
42 Mûszaki tudományos szakmai tanácsadás a számítógépes
szoftver, hardver területén; számítógépes szoftver, alkalmazott/
egyéniesített szoftver és vezeték nélküli adatátviteli szoftver és
rendszerek egyedi tervezése; vezeték nélküli adathálózati rendszerek egyedi tervezése, fejlesztése és különbözõ tevékenységek
kombinálása/integrációja.
(111) 176.150
(151) 2003.08.01.
(210) M 00 04598
(220) 2000.09.01.
(732) Sila Communications Limited, London (GB)
(300) 76/006,044
2000.03.21. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) SILACOM
(511) 9
Elsõbbséggel a 2000.03.21. 76/006,044 (US) alapján: Számítógépes szoftver és hardver; intelligens üzenettovábbító rendszerek, közöttük vezeték nélküli üzenettovábbító rendszerek;
szoftverfejlesztõ készletek, amelyek ügyfelek számára küldött
üzenetek és szolgáltatói üzenettovábbító alkalmazások fejlesztésére szolgáló készleteket foglalnak magukban.
36 Tõzsdei és vámszabad raktári árakkal és ezekkel kapcsolatos pénzügyi adatokra és hírekre vonatkozó távközlési szolgáltatások.
38 Mûszaki tudományos szakmai tanácsadás a távközlés területén; vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások; intelligens
üzenetküldési szolgáltatások, közöttük vezeték nélküli üzenetküldési szolgáltatások; tõzsdei és vámszabad raktári árakkal és ezek-

kel kapcsolatos pénzügyi adatokra és hírekre vonatkozó távközlési szolgáltatások.
42 Mûszaki tudományos szakmai tanácsadás a számítógépes
szoftver, hardver területén; számítógépes szoftver, alkalmazott/
egyéniesített szoftver és vezeték nélküli adatátviteli szoftver és
rendszerek egyedi tervezése; vezeték nélküli adathálózati rendszerek egyedi tervezése, fejlesztése és különbözõ tevékenységek
kombinálása/integrációja.
(111)
(210)
(732)
(740)

176.155
(151) 2003.08.01.
M 02 00794
(220) 2002.02.14.
ACCOR (société anonyme), Evry (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) TOP FASHION
(511) 16 Formanyomtatványok, nyomdaipari termékek, fényképek,
papíripari cikkek, ragasztók, prospektusok, katalógusok, nyomtatványlapok, jegyek, kuponok, élelmiszerjegyek; nyomtatott
utalványok, jelölések, játékpénzek, szintezõk.
36 Ruházattal való ellátásért vagy szolgáltatásért való fizetés
szervezése cédulák, jegyek, szelvények, kuponok, vásárlási szelvények, elõre fizetett vagy hitelkártyák, vagy bármilyen más fizetési eszközök kibocsátása, elosztása, azok kompenzálása révén,
fõként számítógépes hálózaton keresztül.
(111) 179.281
(151) 2004.10.25.
(210) M 02 01157
(220) 2002.03.07.
(732) Apollón Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
(546)

(511) 3
(111)
(210)
(732)
(740)

Illatszerek, kozmetikai cikkek.

179.972
(151) 2004.11.22.
M 02 04822
(220) 2002.10.25.
ELIT Cipõkészítõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Nyíri Viktor ügyvéd, Lendvai & Nyíri Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) DIASHOES
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; ortopéd lábbelik.
(111) 180.197
(151) 2004.12.28.
(210) M 03 00970
(220) 2003.03.07.
(732) SZIVACS-PRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111) 180.534
(151) 2005.02.03.
(210) M 02 00398
(220) 2002.01.29.
(732) ERSANTEX Kft., Budapest (HU)
(541) KIBE JEANS
(511) 25 Farmernadrág, nõi és férfi farmerdzseki.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(111) 181.032
(210) M 02 03145
(732) László Árpád, Budapest (HU)
(546)

(151) 2005.03.30.
(220) 2002.07.04.

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

(541) STARTER-INTERNATIONALE
(511) 12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 181.238
(151) 2005.04.28.
(210) M 01 03567
(220) 2001.06.29.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) SINDRA
(511) 21 Fogselyem, fogvájó, fogkefe (elektromos is).

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

(111) 181.653
(151) 2005.08.05.
(210) M 03 03338
(220) 2003.08.06.
(732) Magyar Autóklub, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa ügyvéd, Tóth és Deméndi Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) KLUB-STARTER
(511) 12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.
(111) 181.654
(151) 2005.08.05.
(210) M 03 03336
(220) 2003.08.06.
(732) Magyar Autóklub, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa ügyvéd, Tóth és Deméndi Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) STARTER-EUROPE
(511) 12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.
(111) 181.655
(151) 2005.08.05.
(210) M 03 03335
(220) 2003.08.06.
(732) Magyar Autóklub, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa ügyvéd, Tóth és Deméndi Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) STARTER-HUNGARY
(511) 12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

181.656
(151) 2005.08.15.
M 03 03337
(220) 2003.08.06.
Magyar Autóklub, Budapest (HU)
Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa ügyvéd, Tóth és Deméndi Ügyvédi
Iroda, Budapest

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

182.320
M 03 05420
Nutritive Kft., Budapest (HU)

(151) 2005.09.27.
(220) 2003.12.11.

GASZTRIA

43 Vendéglátás, élelmezés, ebéd-házhozszállítás, közétkeztetés, munkahelyi ebéd fogyasztásra való elõkészítése.
182.345
(151) 2005.09.28.
M 03 00344
(220) 2003.01.30.
Jüllich Glas Holding, Székesfehérvár (HU)

Alba Door

6
Ajtócsukó készülék (nem elektromos), ajtózárak fémbõl, ajtóvasalások, ajtószerelvények fémbõl, ajtónyitó szerkezetek
(nem elektromos).
9
Ajtónyitó szerkezetek, elektromos, ajtózárak elektromos.
182.346
(151) 2005.09.28.
M 03 00343
(220) 2003.01.30.
Jüllich Glas Holding, Székesfehérvár (HU)

ALBA COLOR

9
Vezetõréteggel bevont üveg.
11 Lámpaüvegek.
21 Üveg beépített vékony elektromos vezetékkel, zománcozott
üveg, festett üveg, cégtáblák porcelánból vagy üvegbõl, porított
üveg dekorációs célra.
182.347
(151) 2005.09.28.
M 03 00342
(220) 2003.01.30.
Jüllich Glas Holding, Székesfehérvár (HU)

Alba Therm
21

Dobozok üvegbõl, üveg jármûablakokhoz.

183.431
(151) 2006.01.17.
M 03 05028
(220) 2003.11.27.
AKABE Kft., Budapest (HU)
dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(511) 25

Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

(111) 183.537
(151) 2006.04.19.
(210) M 03 05607
(220) 2003.12.23.
(732) PRÉMIUM Befektetési Alapkezelõ, Ingatlanfejlesztõ
és -Szolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Lukács László ügyvéd, Budapest
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(546)

(111) 184.182
(210) M 03 01660
(732) Xu Guang, Budapest (HU)
(546)

(511) 37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása; falazás
(kõmûvesmunka); felvonók felszerelése és javítása; fûtõberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hûtõberendezések üzembe helyezése és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai felszerelések üzembe helyezése; kõmûvesmunkák; kútfúrás; külsõ
és belsõ festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; raktárak építése és javítása; szigetelési szolgáltatások (építés); szivattyújavítás; tapétázás; távbeszélõ készülékek üzembe helyezése és javítása; tetõfedõ munkák; tûzriasztók felszerelése és javítása; útburkolás; vakolás(i munkák); vízvezeték-szerelés; vízszigetelés (építõipar); állványozás; építés; építési tárgyú információk;
építkezések felügyelete (irányítása); építmények lebontása; építõipari gépek kölcsönzése; épületek belsõ tisztítása; épületek tisztítása (külsõ felületé); öntözõberendezések üzembe helyezése és
javítása.
42 Várostervezés; építési tervkészítés; építészet; építészeti
konzultáció.

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

(111) 183.574
(151) 2006.02.10.
(210) M 03 03067
(220) 2003.07.16.
(732) SANIMIX Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor ügyvéd, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TRIO
(511) 11 Vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111) 183.722
(151) 2006.03.01.
(210) M 02 04858
(220) 2002.10.28.
(732) FERROTECHNIKA KFT., Bicske (HU)
(546)

(511) 35
42

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

184.184
(151) 2006.03.14.
M 03 01927
(220) 2003.05.06.
Tajcs Mariann, Budapest (HU)

MOBIL-CELLULIT

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

(111) 184.193
(151) 2006.03.23.
(210) M 03 04855
(220) 2003.11.17.
(732) Mészáros László 51%, Pécs (HU);
Rayk, Bernt 49%, Pécs (HU)
(546)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Kereskedelmi ügyletek.
Szakvélemények mérnöki munkákkal kapcsolatban.

(151) 2006.03.14.
(220) 2003.04.17.

184.215
(151) 2006.03.23.
M 03 05290
(220) 2003.12.04.
Ganz Acélszerkezet Rt., Budapest (HU)
dr. Gyollai János, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 184.181
(151) 2006.03.14.
(210) M 03 05477
(220) 2003.12.16.
(732) LAMI-VÉD Munkásvédelmi Betéti Társaság,
Szombathely (HU)
(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.

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, csizmák, papucsok.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.

(111) 184.218
(151) 2006.03.27.
(210) M 04 00136
(220) 2004.01.14.
(732) Vig Sándor 40%, Budapest (HU);
Konyecski Imre 60%, Budapest (HU)
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(546)

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

(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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; nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék; kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem
tartoznak más osztályokba.
(111) 184.543
(151) 2006.05.16.
(210) M 05 03705
(220) 2005.11.18.
(732) SINNEX Mûszaki Fejlesztõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(541) UROHERB
(511) 5
Gyógyszerek ember- és állatgyógyászati használatra, paramedicinális készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra.
(111) 184.544
(151) 2006.05.16.
(210) M 05 03704
(220) 2005.11.18.
(732) SINNEX Mûszaki Fejlesztõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(541) UROGIN
(511) 5
Gyógyszerek ember- és állatgyógyászati használatra, paramedicinális készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra.
(111) 184.641
(151) 2006.06.07.
(210) M 04 04201
(220) 2004.10.14.
(732) Dobó György, Érd (HU); Both András, Budapest (HU)
(541) PURA VIDA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.759
(151) 2006.06.02.
(210) M 05 00730
(220) 2005.02.24.
(732) ARC Mûvészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16
35
41

Nyomdaipari termékek.
Reklámozás.
Szakmai képzés, kulturális tevékenység.

184.760
(151) 2006.06.02.
M 04 02757
(220) 2004.06.18.
IFF Ingatlankezelõ Kft., Törökbálint (HU)
dr. Formanek Zoltán ügyvéd, Budapest

(511) 9
Pulzáló elektromágneses teret kibocsátó készülék terápiás
célokra.
(111) 184.761
(151) 2006.06.02.
(210) M 04 02759
(220) 2004.06.18.
(732) TIARA-TREND Kft., Budakalász (HU)
(546)

(511) 24 Spanyolországi, barcelonai eredetû textíliák és textiláruk,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Spanyolországi, barcelonai eredetû ruházati cikkek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.762
(151) 2006.06.02.
M 04 03206
(220) 2004.07.22.
Varga Olivér, Bonyhád (HU)
dr. Tóth Krisztián, Tóth Krisztián Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.763
(151) 2006.06.02.
M 04 03218
(220) 2004.07.22.
Inform Média Kft, Debrecen (HU)
dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 35
(111)
(210)
(732)
(740)
M871

Reklámozás.

184.766
(151) 2006.06.02.
M 04 03041
(220) 2004.07.12.
Papír-Ász Kft., Szolnok (HU)
dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok
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(541) EJA VISION
(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.

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.
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) 184.769
(151) 2006.06.02.
(210) M 04 03330
(220) 2004.08.03.
(732) Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara, Budapest (HU)
(740) Del Viscio Tiziana, Budapest
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, különösen folyóiratok, újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(111) 184.770
(151) 2006.06.02.
(210) M 04 03329
(220) 2004.08.03.
(732) Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) Kovácsné dr. Horváth Magdolna, Dr. Horváth Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Fényképek; folyóiratok; könyvek; naptárok; nyomtatványok; papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
poszterek; oktatási eszközök (készülékek kivételével).
35 Árubemutatás; áruminták terjesztése; hirdetési oldalak készítése; hirdetési hely kölcsönzése; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; kereskedelmi információs ügynökségek; statisztikai információnyújtás.
38 Elektronikus levelezés, e-mail üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlés szolgáltatás); üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével.
41 Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élõ elõadások bemutatása; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.
(111) 184.771
(151) 2006.06.02.
(210) M 04 03742
(220) 2004.09.07.
(732) Avantgarde Group Üzleti Kommunikációs Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Esztári Sándor ügyvéd, Budapest
(546)

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

(111) 184.772
(151) 2006.06.02.
(210) M 04 03275
(220) 2004.07.28.
(732) Futó Dániel, Budapest (HU); Molnár Csaba, Budapest (HU);
Tóth András, Sopron (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítási, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.773
(151) 2006.06.06.
M 04 03214
(220) 2004.07.22.
Ottogi Corporation, Anyang City, Kyonggi-Do (KR)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 29 Mung bab, mogyoró, borsó, vörös bab, fehér burgonya, édes
burgonya, vörösbors, répa, fokhagyma, retek, káposzta, hagyma,
uborka, paradicsom, petrezselyem, tök, mazsola, kimchi, párolt
gyümölcs, zöldségsaláták, zöldséglevesek, dzsem, gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, savanyúságok, áfonyaszósz, tofu,
gesztenye, körte, alma, fenyõmag, ananász, szõlõ, burgonyachips, fácánhús, csirkehús, sertéshús, marhahús, kacsahús, sertésszelet, angolszalonna, virsli, húskonzervek, sonka, hamburgerhús, kefir, joghurt, tej, sajtok, tejszín, vaj, vajkrém, kínai bazsalikomolaj, perilla, magolaj, olívaolaj, szezámmagolaj, szójababolaj, pálmamagolaj, napraforgóolaj, fõzõmargarin, margarinok,
makréla, osztriga, makrélacsuka, kis polip, szardella, garnélarák,
lazac, kagyló, marline, tangle, barna hínár, chrollakaktusz, medúza, konzervált haltermékek, üveges haltermékek, hamburger sült
szelet, húsgombóc, grillcsirke, édes és savanyú sertés húsgombóc, marhahúsleves, krémleves, erõleves, marhacombcsontleves,
marhaaprólék-leves, sárgabarackkonzervek.
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30 Rizs, burgonyakeményítõ, édesburgonya keményítõ, búzaliszt, rizsliszt, tápiókaliszt, sütõliszt, metélt tészta, levesbe való
szárított cérnametélt, dobozos fõtt rizs, ramen, raviolitészta, makarónitészta, cérnametélt, szendvics, spagetti, zabdara, kukoricapehely, tacos, tészták, pizza, hot dog, sütõpor, élesztõpor, élesztõ,
fánk, keksz, nem egészségügyi rágógumi, cukorka, fagylalt, csokoládé, torták, cukrászsütemények, piték, palacsinták, puding, kínai zsemle, zsemlemorzsa, szendvicskenyér, piskótakenyér, hamburgerkenyér, méz, köles lekvár, cukor, rizses cukrászsütemények, szójaszósz, vöröspaprikakrém, feketebab krémszósz, fûszerkeverékek, majonéz, salátaöntetek, szószok, ecet, ketchup,
mustárpor, fahéjpor, vöröspaprikapor, szezám fûszerpor, pick
purse por, fokhagyma fûszerpor, vanília, gyömbér fûszerpor, leves- fûszerek, curry fûszerpor, currykrém, bors fûszerpor, fûszersó, konzerválósó, konyhasó, zöld tea, árpatea, ginsengtea, fekete
tea, csokoládés italok, kávé alapú italok, mártások, sütõporkeverékek sütéshez általában, sütõporkeverékek cukrászsüteményekhez, sütõporkeverékek csokoládés cukrászsüteményekhez, keverék sütõporok fánkhoz, mung babliszt, worcestershire szósz, paradicsomszósz, fokhagymával és hagymával kevert szósz, étkezési
paprikával és hagymával kevert szósz, hússzósz, tonhallal és
tejszínnel kevert szósz, kurkuma, szegfûszeg fõzéshez, babérlevél fõzéshez, bazsalikom, kakukkfû, majoranna, zabkása, zabkásapor, feketebab szószpor, levespor.
(111) 184.774
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03215
(220) 2004.07.22.
(732) Ottogi Corporation, Anyang City, Kyonggi-Do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29 Mung bab, mogyoró, borsó, vörös bab, fehér burgonya, édes
burgonya, vörösbors, répa, fokhagyma, retek, káposzta, hagyma,
uborka, paradicsom, petrezselyem, tök, mazsola, kimchi, párolt
gyümölcs, zöldségsaláták, zöldséglevesek, dzsem, gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, savanyúságok, áfonyaszósz, tofu,
gesztenye, körte, alma, fenyõmag, ananász, szõlõ, burgonyachips, fácánhús, csirkehús, sertéshús, marhahús, kacsahús, sertésszelet, angolszalonna, virsli, húskonzervek, sonka, hamburgerhús, kefir, joghurt, tej, sajtok, tejszín, vaj, vajkrém, kínai bazsalikomolaj, perilla, magolaj, olívaolaj, szezámmagolaj, szójababolaj, pálmamagolaj, napraforgóolaj, fõzõmargarin, margarinok,
makréla, osztriga, makrélacsuka, kis polip, szardella, garnélarák,
lazac, kagyló, marline, tangle, barna hínár, chrollakaktusz, medúza, konzervált haltermékek, üveges haltermékek, hamburger sült
szelet, húsgombóc, grillcsirke, édes és savanyú sertés húsgombóc, marhahúsleves, krémleves, erõleves, marhacombcsont leves,
marhaaprólék-leves, sárgabarackkonzervek.
30 Rizs, burgonyakeményítõ, édesburgonya keményítõ, búzaliszt, rizsliszt, tápiókaliszt, sütõliszt, metélt tészta, levesbe való
szárított cérnametélt, dobozos fõtt rizs, ramen, raviolitészta, makarónitészta, cérnametélt, szendvics, spagetti, zabdara, kukoricapehely, tacos, tészták, pizza, hot dog, sütõpor, élesztõpor, élesztõ,
fánk, keksz, nem egészségügyi rágógumi, cukorka, fagylalt, csokoládé, torták, cukrászsütemények, piték, palacsinták, puding, kínai zsemle, zsemlemorzsa, szendvicskenyér, piskótakenyér, hamburgerkenyér, méz, köles lekvár, cukor, rizses cukrászsütemé-

nyek, szójaszósz, vöröspaprikakrém, feketebab krémszósz, fûszerkeverékek, majonéz, salátaöntetek, szószok, ecet, ketchup,
mustárpor, fahéjpor, vöröspaprikapor, szezám fûszerpor, pick
purse por, fokhagyma fûszerpor, vanília, gyömbér fûszerpor, levesfûszerek, curry fûszerpor, currykrém, bors fûszerpor, fûszersó,
konzerválósó, konyhasó, zöld tea, árpatea, ginsengtea, fekete tea,
csokoládés italok, kávé alapú italok, mártások, sütõporkeverékek
sütéshez általában, sütõporkeverékek cukrászsüteményekhez, sütõporkeverékek csokoládés cukrászsüteményekhez, keveréksütõporok fánkhoz, mung babliszt, worcestershire szósz, paradicsomszósz, fokhagymával és hagymával kevert szósz, étkezési paprikával és hagymával kevert szósz, hússzósz, tonhallal és tejszínnel
kevert szósz, kurkuma, szegfûszeg fõzéshez, babérlevél fõzéshez,
bazsalikom, kakukkfû, majoranna, zabkása, zabkásapor, feketebab szószpor, levespor.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

184.775
(151) 2006.06.06.
M 04 03212
(220) 2004.07.22.
TITÁN-MOTOR Kft., Gyál (HU)

AQUA SIL

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

(111) 184.776
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03335
(220) 2004.08.03.
(732) dr. Nagy Balázs, Békéscsaba (HU);
Székely Dániel, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) GEROhostel
(511) 43 Nyugdíjasotthonok, bárok, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek, kantinok, büfék, kávéházak, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, szálláshelyek lefoglalása, szállásügynökségek, szállodai szolgáltatások, motelok,
panziók, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, üdülõtáborok
szolgáltatásai, vendéglátóipar, rendezvényekhez termek kölcsönzése, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése.
44 Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
kórházi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, plasztikai sebészet,
pszichológus szolgáltatásai, betegápolási szolgáltatások, fizi(k)oterápia, fogászat, gyógyszerészeti tanácsadás, gyógyítás
hátgerincmasszázzsal, klinikák, orvosi klinikák, otthonok lábadozók utókezelésére, szanatóriumok, szépségszalonok, fodrászszalonok, hajbeültetés, manikûrszolgáltatások, masszázs, optikusok
szolgáltatásai, közfürdõk higiéniás célokra, török fürdõk, egészségügyi berendezések kölcsönzése, tetoválás, virágkötészet.
(111) 184.777
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03331
(220) 2004.08.03.
(732) InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) HMC
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
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184.778
(151) 2006.06.06.
M 04 03332
(220) 2004.08.03.
dr. Kálóczi Attila, Sopron (HU)

CONDROPLUS

5
Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi termékek;
diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények.
29 Hús, hal, húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; étkezési olajok és zsírok.
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(111) 184.782
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 00031
(220) 2004.01.07.
(732) HELION Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(111) 184.796
(151) 2006.06.06.
(210) M 05 03307
(220) 2005.10.13.
(732) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Törökbálint (HU)
(740) dr. Kollár Ildikó ügyvéd, Szabó, Kõvári, Tercsák és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Hulladék-nyilvántartási adatszolgáltató számítógépes program.
(111) 184.783
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 00501
(220) 2004.02.05.
(732) MS Mester Reklámgrafikai Stúdió Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Dr. Mészáros Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek intézése; kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardverés szoftvertervezés és -fejlesztés; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; jogi szolgáltatások.
(111) 184.792
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 00537
(220) 2004.02.09.
(732) Remetevin Kft., Villány (HU)
(541) MACZKÓ
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111) 184.793
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 02013
(220) 2004.04.30.
(732) PI WATER Inc., Santa Ana (US)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 11 Zuhanyok; vízkezelõ egységek, különösen víztisztító készülékek, víztisztító tartályok, vízszûrõ berendezések, vízszûrõ
egységek, vízdesztilláló egységek, vízhûtõk, szûrõpatronegység,
vízlágyító egységek és szennyvíztisztító tartályok.
32 Ásványvizek; vizek (italok), különösen ivóvizek, szénsavas
italok; ásványvizek (italok), szódavizek, forrásvizek, ásványvizek, lítiumos vizek és kinines vizek; üdítõitalok; gyümölcslevek;
zöldséglevek (italok); és tejsavó alapú italok.

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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).
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.797
(151) 2006.06.06.
M 04 03531
(220) 2004.08.19.
Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.

M874

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111) 184.798
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03535
(220) 2004.08.19.
(732) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest
(546)

(111) 184.802
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03538
(220) 2004.08.19.
(732) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Solymár (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.
(111) 184.799
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03532
(220) 2004.08.19.
(732) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 30

Gabonakészítmények, különösen a tésztafélék.

(111) 184.803
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03547
(220) 2004.08.19.
(732) Antenna Távközlési Szolgáltató Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.

(511) 38

Távközlés.

(111) 184.804
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03670
(220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)
(546)

(111) 184.800
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03530
(220) 2004.08.19.
(732) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.
(111) 184.801
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03534
(220) 2004.08.19.
(732) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest
(546)
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.

(511) 9
Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
(111)
(210)
(732)
(740)
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184.805
(151) 2006.06.06.
M 04 03537
(220) 2004.08.19.
Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest
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(511) 32 Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, gyümölcskészítmények,
szörpök más készítmények italokhoz, egyéb alkoholmentes gyümölcsitalok, amelyek hazai és külföldi termelésbõl, hagyományos, erdei és alternatív biogazdálkodásból származó valamennyi
gyümölcsféleség.

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.
(111) 184.806
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03533
(220) 2004.08.19.
(732) Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest
(546)

(111) 184.810
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03405
(220) 2004.08.09.
(732) Rozmaring Szövetkezet-Pesthidegkút, Budapest (HU);
Rozmaring Kertészeti és Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.
(111) 184.807
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03418
(220) 2004.08.09.
(732) BENQ Corporation, Gueishan, Taoyuan (TW)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, faiskolai szolgáltatások, kertészet, kertmûvelés.

(511) 9
Számítógépek; digitális személyi asszisztens; számítógép-monitorok; monitorok, vetítõk; LCD, plazmamonitorok; személyi számítógépek; notebookok; televíziókészülékek; sétálómagnók; LCD televíziókészülékek; elektromos határidõnaplók;
kézi számítógépek; hátsó vetítésû televíziók, projektorok; videomagnók, képmagnók; videovetítõ gépek; LCD-vetítõgépek; hordozható számítógépek.

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

(111) 184.808
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03267
(220) 2004.07.28.
(732) COMDOTCOM Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111) 184.809
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03411
(220) 2004.08.09.
(732) dr. Zoltai Mária 40%, Budapest (HU);
dr. Berzsenyi László 40%, Érd (HU);
Hanza Trió Kft. 20%, Budapest (HU)
(546)

184.811
(151) 2006.06.06.
M 04 03536
(220) 2004.08.19.
Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(111) 184.812
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03539
(220) 2004.08.19.
(732) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Solymár (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) PASTA FANTASIA
(511) 30 Gabonakészítmények, különösen a tésztafélék.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.813
(151) 2006.06.06.
M 04 03542
(220) 2004.08.19.
HOME LIGHT CENTER Kft., Budapest (HU)
dr. Izsák Orsolya ügyvéd, Dr. Izsák Orsolya Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 11 Világítóberendezések és készülékek; lámpaüvegek; lámpák;
lámpák, elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra.
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vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 184.814
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03548
(220) 2004.08.19.
(732) Antenna Távközlési Szolgáltató Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 38

Távközlés; internetszolgáltatás.

(111) 184.815
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03679
(220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)
(541) WEBJACK
(511) 9
Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
28 Játékok játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
(111) 184.816
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03417
(220) 2004.08.09.
(732) CATHARSIS EURÓPA Kft., Budaörs (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(111) 184.818
(210) M 04 03549
(732) Pamper Zsolt, Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.06.06.
(220) 2004.08.19.

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító- és fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket is) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.819
(151) 2006.06.06.
M 04 03529
(220) 2004.08.19.
Nguyen, Dong Hai, Bratislava-Ruzinov (SK)
dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(511) 6
Nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari
termékek, fém tömegcikkek; antennahuzalok; kábelcsatlakozók
fémbõl (nem elektromos); kábelsaruk/kábelszorítók fémbõl.
9
Anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek);
csatlakozók, konnektorok; kábelek, elektromos.
(111) 184.817
(151) 2006.06.06.
(210) M 04 03675
(220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül: farmerruházat.
(511) 9
Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
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dr. Turcsány József ügyvéd, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.821
(151) 2006.06.09.
(210) M 04 03038
(220) 2004.07.12.
(732) Fõvárosi Kézmûipari Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 17

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

(511) 3
Száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló és higiéniai készítmények, szájöblítõ szerek a fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló készítmények; fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogmosó zselék, fluor tartalmú
zselék, fluor tartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fogkövet elszínezõdéssel kimutató tabletták.
5
Gyógyhatású anyagot tartalmazó száj-, fog-, torok-, fogínyés szájüregápoló és higiéniai készítmények; szájöblítõ szerek a
fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogmosó szerek, fogápoló
készítmények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok,
fogtisztító porok, fogkrémek, szájvizek, szájdezodorok, fogmosó
zselék, fluor tartalmú zselék, fluor tartalmú szájvizek, fogtisztító
porok, fogkövet elszínezõdéssel kimutató tabletták, készítmények a fogak és fogíny megelõzõ kezelésére, fogápoló rágótabletták, fertõtlenítõ hatású tisztító és ápolószerek mûfogakhoz, fogsorokhoz, mûfog kapcsokhoz és hidakhoz, mûfogragasztó szerek,
fogragasztó porok.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefegyártáshoz szükséges
anyagok; ultrahangos fogászati protézistisztító készülékek; nem
elektromos tisztítóeszközök és tisztítóanyagok; a fent említett termékekhez szükséges alkatrészek és tartozékok; kefék, tartók és
adagolók.

Szigetelõanyagok.

Épületek nem fémbõl.
Építési tervkészítés, építészet.

(111) 184.823
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 02862
(220) 2004.06.28.
(732) Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) Vodafone Mobilhírnök
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és ipari kutatás, számítógépek programozása.
(111) 184.824
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 02850
(220) 2004.06.28.
(732) RADEON Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Rokonai Balázs ügyvéd, Rokonai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ENIGMA
(511) 41 Bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, éjszakai klubok,
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), show-mûsorok,
szórakoztatás, zenekarok szolgáltatásai.
(111) 184.825
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03300
(220) 2004.07.30.
(732) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)

Tiszta száguldás az alkoholmentes Arany
Ászokkal

(111) 184.826
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03729
(220) 2004.09.03.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(111) 184.822
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03005
(220) 2004.07.08.
(732) Pannon Beruházó Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 19
42

(541)

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

184.827
(151) 2006.06.12.
M 04 02260
(220) 2004.05.12.
Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)

Kanizsai Korona
32

Sörök.

(111) 184.828
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03004
(220) 2004.07.08.
(732) Sipos Péter, Debrecen (HU);
Sándor Zsuzsanna, Debrecen (HU)
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagból készült olyan termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák, utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
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(111) 184.829
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03699
(220) 2004.09.03.
(732) Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság, Szeged (HU);
Északdunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Kalas Renáta ügyvéd, Kalas Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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) 184.830
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03730
(220) 2004.09.03.
(732) PORPHYR Kõburkolat Kereskedõ, Forgalmazó
és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krzyzewsky Miklós, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 19 Burkolatok (építés), nem fémbõl; burkolólapok építéshez,
nem fémbõl; burkolólapok, nem fémbõl; emlékmûvek, nem fémbõl; emléktáblák, nem fémbõl; építési homokkõ; építõanyagok,
nem fémbõl; építõkövek; gránit; kavics, murva, sóder; kerámia
burkolóanyagok (fal- és padlóburkoló lapok); burkolási segédanyagok (csempe és járólapragasztó, fugázó); kerítések, nem
fémbõl; kõ; kõfaragványok; kvarc, hegyikristály; lépcsõfokok,
nem fémbõl; lépcsõk, nem fémbõl; lépcsõpofák (lépcsõházak részei), nem fémbõl; makadám; márvány; mészkõ; mûvészeti tárgyak kõbõl, betonból vagy márványból; oszlopok, nem fémbõl;
padlóburkoló mozaiklapok, nem fémbõl; pala(kõ); palák, palás
kõzetek; párkányok, nem fémbõl; párkányokhoz díszlécek, nem
fémbõl; sírkõ sztélék, nem fémbõl; sírkõlapok, nem fémbõl; sírkövek; szobrocskák kõbõl, betonból vagy márványból; szobrok
kõbõl, betonból vagy márványból; terméskõ; tetõburkolatok, tetõhéjazatok, nem fémbõl; tetõfedõ anyagok, nem fémbõl; tufa; útburkolatok, nem fémbõl; útburkoló anyagok; útépítési és útburkoló anyagok.
35 Árubemutatás; áruminták terjesztése; eladási propaganda
(mások számára); import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás;
reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.
37 Aszfaltozás; bányamûvelés; építés; építési tárgyú információk; falazás (kõmûvesmunka); homokfúvás; kõbányák kiaknázása; kõmûvesmunkák; tetõfedõ munkák; útburkolás.
(111) 184.831
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03726
(220) 2004.09.03.
(732) Schering-Plough Ltd. (Svájc törvényei szerint mûködõ
vállalat), Lucerne 6 (CH)

(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) AQUAFLOR
(511) 5
Vízi kultúrában alkalmazandó állatorvosi antibiotikumok.
(111) 184.832
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03725
(220) 2004.09.03.
(732) SÖLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Baspinar-Gaziantep (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30

Csokoládék, ostyák, kókuszrudak.

(111) 184.833
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03727
(220) 2004.09.03.
(732) Schering-Plough Ltd. (Svájc törvényei szerint mûködõ
vállalat), Lucerne 6 (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) SLICE
(511) 5
Állatorvosi készítmények tetûfertõzések megelõzésére és
kezelésére vízi kultúrákban.
(111) 184.834
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03974
(220) 2004.09.27.
(732) Bristol-Myers Squibb Pharma Company (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Princeton,
New Jersey (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) DEFINITY
(511) 5
Gyógyászati képfeldolgozás és kontrasztanyag nevezetesen
reagens; diagnosztikai készítmények gyógyászati célra; diagnosztikai képfeldolgozó vegyszer; radio gyógyszervegyészeti
képfeldolgozó ágens; kontrasztanyag gyógyászati képfeldolgozásra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.835
(151) 2006.06.12.
M 04 03697
(220) 2004.09.03.
Magyar Rádió Rt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter ügyvéd, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
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.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyersbõrök.
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25 Ruházati termékek (beleértve a csizmákat, a cipõket és a papucsokat is).
35 Reklámozás, reklámanyagok, prospektusok, nyomtatványok terjesztése, hirdetés, propaganda- és reklámtevékenység.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás, rádiómûsor-utánközlés).
41 Nevelés és szórakoztatás, rádiós szórakoztatás (rádiómûsor-szerkesztés) sport- és kulturális tevékenység; kulturális szolgáltatások, könyv, újság, folyóirat-kiadás, valamint hanglemez,
CD-lemez, videofelvétel és más egyéb megjelenítési formákban
is, egyéb mûvészeti tevékenység.
(111) 184.836
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03713
(220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) DELI SWEET
(511) 30 Tésztaáruk és sütemények, cukrászsütemények, különösen
kekszek, amerikai palacsinták, ostyák, csokoládés ostyák.
(111) 184.837
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03714
(220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) AQUATICA
(511) 3
Szappanok.
4
Gyertyák, tüzelõanyag, különösen gyújtó grillsütõ és szén
számára.
21 Szivacsok, szivacskendõk.
(111) 184.838
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03715
(220) 2004.09.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) BYLINOVKA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111) 184.839
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 02414
(220) 2004.05.24.
(732) Bell Star Budapest Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikk, cipõ, kalapáru; dzsekik; felsõruházat; hurkolt, kötöttáruk; ingek, ingblúzok; kabátok; kosztümök; mellények; pelerinek; pólók; ruházat, ruhanemûk; sapkák, sálak; sporttrikók; strandruhák; szoknyák; szõrmék; térdnadrágok; övek; kötöttáruk; nõi ruhák; nadrágok; munkaruhák.
(111) 184.840
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 02415
(220) 2004.05.24.
(732) VITAPRESS Gyümölcsléelõállító és Élelmiszerkereskedelmi
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(541) SZENTKIRÁLYI KÉK ARANY
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes
italok.
(111) 184.841
(210) M 04 02416
(732) ANATON Kft., Budaörs (HU)

(151) 2006.06.12.
(220) 2004.05.24.

(541) FLAMINGO -ARIEL BLACK
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.842
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 02575
(220) 2004.06.04.
(732) Gold Machines Kft., Veszprém-Kádárta (HU)
(546)

(511) 7
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Gépek és szerszámgépek.

184.843
(151) 2006.06.12.
M 04 02714
(220) 2004.06.16.
HAMEX-95 Bt., Budaörs (HU)
dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, öngyújtó
tartozékok, gázgyújtók, gázgyújtó tartozékok.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.844
(151) 2006.06.12.
M 04 02587
(220) 2004.06.04.
Video Delikát Kkt., Budapest (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G & K.
Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TOM & SHERRY
(511) 30 Jégkrémek, fagylaltok.

(111) 184.845
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 02262
(220) 2004.05.12.
(732) BNR Budapest Nemzetközi Rendezvény és Kiállításszervezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta ügyvéd, Ormai és Társai CMS Cameron
McKenna Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) EXPO XXI.
(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; árubemutatás; áruminták terjesztése; árverés; eladási propaganda (mások számára);
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modellszolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk.
36 Ingatlankezelés; ingatlanlízing, irodák, ingatlanok bérlete;
szállásügynökségek, apartmanok.
41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
bálok szervezése; cirkuszok; diszkók (szolgáltatásai); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus desktop kiadói tevékenység; elõadások díszleteinek kölcsönzése; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élõ adások bemutatása; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése;
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golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés; helyfoglalás showmûsorokra; idõmérés sporteseményeken; klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); show-mûsorok; show-mûsorok
szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebonyolítása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése;
stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek
szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színpadi
díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); zene összeállítása.
43 Bár (szolgáltatások); étkezdék; éttermek; gyorséttermek;
helyfoglalás panziókba; helyfoglalás szállodákba; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése;
sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); vendéglátóipar.
(111) 184.846
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 02265
(220) 2004.05.12.
(732) I.D.C. Hungária Rt., Budapest (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT
Szabadalmi és Védjegyiroda Kft., Budapest
(541) BOMBI
(511) 30 Cukrászsütemények és pékáruk, édességek, cukorkák, karamellák, bonbonok, csokoládé, csokoládékészítmények, aprósütemények, száraz sütemények, kétszersültek, kekszek, piskóták, sós
kekszek, puszedlik, ostyák, rágógumik.
(111) 184.847
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 02267
(220) 2004.05.12.
(732) Finomvegyszer Szövetkezet, Budapest (HU)
(740) dr. Erõs Ákos ügyvéd, Komáromi és Erõs Ügyvédi Iroda (Squire,
Sanders & Dempsey L.L.P.), Budapest
(541) PROPUR
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
(111) 184.848
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 02722
(220) 2004.06.16.
(732) CHEN SHI QING Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin ügyvéd, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

184.849
(151) 2006.06.12.
M 04 02194
(220) 2004.05.10.
Kurcsics István, Budapest (HU)
Kurucz Rita, Budapest

(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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 184.850
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 02730
(220) 2004.06.16.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Louisville,
Kentucky (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáru, árucikkek dohányzók számára, öngyújtók, gyufák.
(111) 184.851
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 02263
(220) 2004.05.12.
(732) BNR Budapest Nemzetközi Rendezvény és Kiállításszervezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta ügyvéd, Ormai és Társai CMS Cameron
McKenna Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; árubemutatás; áruminták terjesztése; árverés; eladási propaganda (mások számára);
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modellszolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése, reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk.
36 Ingatlankezelés; ingatlanlízing; irodák, ingatlanok bérlete;
szállásügynökségek; apartmanok.
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41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
bálok szervezése; cirkuszok; diszkók (szolgáltatásai); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus desktop kiadói tevékenység; elõadások díszleteinek kölcsönzése; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élõ adások bemutatása; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése;
golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés; helyfoglalás showmûsorokra; idõmérés sporteseményeken; klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók kiállítások); show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebonyolítása;
sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek
szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színpadi
díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); zene összeállítása.
43 Bár (szolgáltatások); étkezdék; éttermek; gyorséttermek;
helyfoglalás panziókba; helyfoglalás szállodákba; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése;
sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); vendéglátóipar.
(111) 184.852
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 02191
(220) 2004.05.10.
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,
Budapest (HU)
(546)
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; élõsdi gombákat pusztító anyagok, gyomirtó
szerek.
(111) 184.853
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 01915
(220) 2004.06.04.
(732) KORONA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Kaposvár (HU)
(740) dr. Rátkai Ferenc ügyvéd, 5. sz. Ügyvédi Iroda, Kaposvár
(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(111) 184.854
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03797
(220) 2004.09.10.
(732) ÁLOM SZIGET 2004 Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jákó János ügyvéd, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ÁLOM SZIGET 2004
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 184.855
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03658
(220) 2004.08.31.
(732) Vágyi Jenõ James, Pécs (HU)
(740) dr. Szabó Flóra ügyvéd, Szabó Flóra-Felsõ Pál Ügyvédi Iroda,
Pécs

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.856
(151) 2006.06.12.
M 04 03795
(220) 2004.09.10.
ÁLOM SZIGET 2004 Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
dr. Jákó János ügyvéd, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) ÁLOM SZIGET
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.857
(151) 2006.06.12.
M 04 03796
(220) 2004.09.10.
ÁLOM SZIGET 2004 Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
dr. Jákó János ügyvéd, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) DREAM ISLAND
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 184.858
(151) 2006.06.12.
(210) M 04 03925
(220) 2004.09.22.
(732) SIROKI Tanácsadó Kereskedõ Szolgáltató Betéti Társaság,
Miskolc (HU)
(740) dr. Kis Lajos ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tûz elleni védõruházatok; tûz elleni védõtakarók; tûzjelzõ
készülékek; tûzoltó csákányok; tûzoltó fecskendõk; tûzoltó hajók; tûzoltó készülékek; tûzvédelmi fúvókák; tûzvédelmi öltözékek.
(111) 184.859
(151) 2006.06.12.
(210) M 05 03939
(220) 2005.12.12.
(732) SaveAs Szolgáltató és Tanácsadó Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) EagleEyeOS
(511) 9
Adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM-(kompakt)-lemezek, csipek (integrált áramkörök), csuklótámaszok számítógép
használatához, egér (informatikai), egéralátétek, hajlékony (floppy)-lemezek, hordozható telefonok, integrált áramkörök, interfészek (informatika), lemezadagolók, jukeboxok (informatika), lemezmeghajtók (számítógéphez), mágneses adathordozók, mágneskártyák, mágneslemezek, mágnesszalag egységek (informatika), memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, modemek, monitorok (hardver), monitorok (számítógépprogramok), navigációs
berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek), noteszgépek, notebookok, nyomtatók számítógépekhez, nyomtatott áramkörök, operációs rendszerek számítógépekhez, optikai adathordozók, rádiótelefon-készülékek, számítógép-billentyûzetek, számítógép-memóriák, számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépek, számítógépperifériák, számítógépprogramok (rögzített).
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42 Kutatás és fejlesztés (mások részére), mûszaki kutatás, 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, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szellemi tulajdon licencek
adása.
(111) 184.860
(151) 2006.06.13.
(210) M 03 01750
(220) 2003.04.23.
(732) Illinois Tool Works Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Glenview, Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 2
Festékek, lakkok, kencék, rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére; korrózió elleni védõszerek és rozsdagátló
szerek.
3
Tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; zsírtalanító
készítmények; festékeltávolító készítmények.
4
Ipari olajok, zsírok, áthatolószerek, kenõanyagok, bemaródásgátló szerek.
(111) 184.862
(151) 2006.06.13.
(210) M 03 01749
(220) 2003.04.23.
(732) Illinois Tool Works Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Glenview, Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) LPS
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére; korrózió elleni védõszerek és rozsdagátló
szerek.
3
Tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; zsírtalanító
készítmények; festékeltávolító készítmények.
4
Ipari olajok és zsírok; áthatolószerek; kenõanyagok; bemaródásgátló szerek.
(111) 184.863
(151) 2006.06.13.
(210) M 04 00835
(220) 2004.02.25.
(732) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 29

Mozzarella sajtok.

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

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

184.864
(151) 2006.06.13.
M 04 00141
(220) 2004.01.14.
T. Korrekt Üzletház Kft., Szekszárd (HU)

TANDO
7
12

Áramfejlesztõ generátor (belsõ égésû motorral).
Motorkerékpár, kerékpár.

184.865
(151) 2006.06.13.
M 04 01600
(220) 2004.04.07.
Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

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

184.866
(151) 2006.06.13.
M 04 01950
(220) 2004.04.29.
Szegedi Paprika Rt., Szeged (HU)
Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) NAPFÉNY
(511) 31 Friss paprika, paprikapalánta, paprika vetõmag.

(111) 184.870
(151) 2006.06.19.
(210) M 04 02095
(220) 2004.05.03.
(732) CASTROL Hungaria Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budaörs (HU)
(740) dr. Kállay Péter, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások számára), hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, reklámozás, rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, televíziós reklámozás.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

184.871
M 04 04204
Sanofi-Aventis, Paris (FR)

(151) 2006.06.20.
(220) 2004.10.14.

GABAWIN

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok; csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású készítmények.

(111) 184.872
(151) 2006.06.20.
(210) M 04 03660
(220) 2004.08.31.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna ügyvéd, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TROPICA
(511) 29 Zselék.
30 Kekszek, rágógumik.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 184.873
(151) 2006.06.20.
(210) M 04 03664
(220) 2004.08.31.
(732) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)
(511) 29

184.879
(151) 2006.06.22.
M 04 03034
(220) 2004.07.12.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

Tej, sajt, tejtermékek.

(111) 184.875
(151) 2006.06.21.
(210) M 04 02516
(220) 2004.06.01.
(732) Mûsorszolgáltatási Alap, Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Kulturális tevékenységek; az intézmény által emberek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatban nyújtott szolgáltatások.
(111) 184.878
(151) 2006.06.22.
(210) M 04 03036
(220) 2004.07.12.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási 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 építéshez használt üveget); üveg-, porcelán-, fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdai termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építkezéshez használt üveget);
üveg-, porcelán- és fajansz, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.880
(151) 2006.06.22.
M 04 03035
(220) 2004.07.12.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(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,
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másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; írógépek
és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(melyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építkezéshez használt üveget);
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 184.881
(151) 2006.06.23.
(210) M 05 04135
(220) 2005.12.23.
(732) TDB Hungária Kft., Kecskemét (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 12 Fékek jármûvekhez; fogaskerekek szárazföldi jármûvekhez; fordulatszám-csökkentõ áttételek szárazföldi jármûvekhez;
karterek mint szárazföldi jármûvek alkatrészei; hajtóláncok szárazföldi jármûvekhez; hajtómotorok szárazföldi jármûvekhez;
hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez; hátrameneti jelzõk jármûvekhez; irányjelzõk jármûvekhez; jármûkerekek; jármûvek hidraulikus hálózatai; kormánykerekek jármûvekhez; kürtök jármûvekhez; lopásgátló riasztók jármûvekhez; lopásgátló szerkezetek
jármûvekhez; motorok szárazföldi jármûvekhez; nyomatékváltók
szárazföldi jármûvekhez; tengelykapcsolók szárazföldi jármûvekhez.
(111) 184.882
(151) 2006.06.23.
(210) M 03 02576
(220) 2003.06.16.
(732) Henkell & Söhnlein Hungaria Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna ügyvéd, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Dénes Gádor
(511) 33 Borok.
(111) 184.888
(151) 2006.06.27.
(210) M 05 04174
(220) 2005.12.28.
(732) Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
(541) DIAMITUS

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

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

184.889
(151) 2006.06.27.
M 05 04175
(220) 2005.12.28.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

GLIMELLIT

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
184.890
(151) 2006.06.27.
M 05 04169
(220) 2005.12.28.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.891
(151) 2006.06.27.
M 05 04170
(220) 2005.12.28.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

184.892
(151) 2006.06.29.
M 04 04048
(220) 2004.10.01.
Café Reklám Kft., Budapest (HU)

AD CAFÉ

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 184.893
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04051
(220) 2004.10.01.
(732) Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Budapest (HU)
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(740) Kormos Ágnes egyén szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) PROMO CARD
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

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

184.899
(151) 2006.06.29.
M 04 04038
(220) 2004.10.01.
Birdland Golf Kft., Bükfürdõ (HU)
dr. Krasznai András, Dr. Krasznai és dr. Kollár Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)
(111) 184.894
(210) M 04 04052
(732) MI-KI Kft., Makó (HU)
(546)

(151) 2006.06.29.
(220) 2004.10.25.

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló szerek, festõanyagok, maróanyagok, nyers természetes gyanták,
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
(111) 184.895
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04175
(220) 2004.10.13.
(732) Magyar Posta Biztosító Rt., Budapest (HU)
(541) PostaCasco
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 184.896
(210) M 04 04654
(732) Jin Xian Wei, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

Áruszállítás.

(111) 184.898
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04039
(220) 2004.10.01.
(732) Postmedia Kft., Budapest (HU)

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

184.900
(151) 2006.06.29.
M 04 03924
(220) 2004.01.05.
MGA Entertainment Inc., Van Nuys, Kalifornia (US)
dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,
MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BRATZ
(511) 35 Különféle árufajták (beleértve többek között kozmetikai
szereket, piperecikkeket, villamos árukat, CD-ket, videókat,
DVD-ket, ékszereket, órákat, nemesfémbõl készült árukat, papírárukat, irodaszereket, bõrárukat, ruházati cikkeket, lábbeliket,
fejfedõket, játékokat, játékszereket, textíliákat, textilárukat, ételeket és italokat) választékának összegyûjtése mások számára, lehetõvé téve azok megfelelõ bemutatását és megvásárlását a fogyasztók számára áruházakban, üzletekben, ruházati boltokban,
internetes weboldalakon vagy általános árukatalógusból postai
rendeléssel vagy távközlési eszközökön keresztül; információszolgáltatás, tanácsadás és támogatás a fogyasztók számára a
fentiek szerint összegyûjtött árukból történõ választásához.

(151) 2006.06.29.
(220) 2004.11.18.

(111) 184.897
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04693
(220) 2004.11.22.
(732) Ingbau Consult Kereskedelmi, Szolgáltató és Építõipari Kft.,
Szombathely (HU)
(740) dr. Forintos Éva, 340. sz. Ügyvédi Iroda, Szombathely
(546)

(511) 39

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

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

184.901
(151) 2006.06.29.
M 04 03923
(220) 2004.01.05.
MGA Entertainment Inc., Van Nuys, Kalifornia (US)
dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,
MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Különféle árufajták (beleértve többek között kozmetikai
szereket, piperecikkeket, villamos árukat, CD-ket, videókat,
DVD-ket, ékszereket, órákat, nemesfémbõl készült árukat, papírárukat, irodaszereket, bõrárukat, ruházati cikkeket, lábbeliket,
fejfedõket, játékokat, játékszereket, textíliákat, textilárukat, ételeket és italokat) választékának összegyûjtése mások számára, lehetõvé téve azok megfelelõ bemutatását és megvásárlását a fogyasztók számára áruházakban, üzletekben, ruházati boltokban,
internetes weboldalakon vagy általános árukatalógusból postai
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rendeléssel vagy távközlési eszközökön keresztül, információszolgáltatás, tanácsadás és támogatás a fogyasztók számára a
fentiek szerint összegyûjtött árukból történõ választáshoz.
(111) 184.902
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03918
(220) 2004.09.21.
(732) Saint-Gobain Weber, Servon (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) WEBER.THERM-A homlokzati hõszigetelés
(511) 17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; hõszigeteléshez és
hangszigeteléshez használt anyagok; tömítõelegyek illesztésekhez.
19 Nem fém építõanyagok; vakolat épületekhez; beton; bevonatok (építõanyagok).
(111) 184.903
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03920
(220) 2004.09.21.
(732) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Sunnyvale, California állam (US)
(300) 76/591,868
2004.05.21. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) AMD SEMPRON
(511) 9
Félvezetõ eszközök; mikroprocesszorok; mikroprocesszor
modulok.
(111) 184.904
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03921
(220) 2004.09.21.
(732) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Sunnyvale, California állam (US)
(300) 78/430,729
2004.06.07. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Félvezetõ eszközök; mikroprocesszorok; mikroprocesszor
modulok.
(111) 184.905
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03791
(220) 2004.09.09.
(732) Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest
(541) Szórvány
(511) 35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
38 Távközlés.
41 Nevelés, oktatás, szórakoztatás.
(111) 184.906
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03909
(220) 2004.09.21.
(732) Ye Wen Wei, Budapest (HU)
(541) EBELIEVE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.907
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03910
(220) 2004.09.21.
(732) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ
és Borértékesítõ Kft., Ostoros (HU)

(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) REGNUM
(511) 33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével) alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, borok, emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és
likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.908
(151) 2006.06.29.
M 05 00404
(220) 2005.01.28.
Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) BÉRES EGÉSZSÉGTÁR FEMINAVIT
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 184.909
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03911
(220) 2004.09.21.
(732) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ
és Borértékesítõ Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33 Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, borok, emésztést segítõ italok (tömény italok és likõrök), gin, gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, körtebor, likõrök, lõre, csiger, curacao,
mézsör.
(111) 184.910
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03913
(220) 2004.09.21.
(732) TÁNCMÁMOR KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG,
Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 41

Kulturális tevékenységek, szórakoztatás.

(111) 184.911
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04904
(220) 2004.12.09.
(732) UPINGTON INVESTMENTS LIMITED,
Agioi Omologites (CY)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) KERAVILL
M887

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezés.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

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

(111) 184.912
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03648
(220) 2004.08.30.
(732) Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), El Segundo, California állam (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CHELSEA
(511) 28 Játék és sportcikkek, játékok és játékszerek; babák, babaruhák és -kiegészítõk, bababútor; babaházak; baba játékkészletek,
babaruhák, bababútor; babahordozók; babaágyak; baba etetõszékek; bababölcsõk; játék babakocsik; játék állatok és babakellékek; porcelánbabák; papírbabák; babadobozok; játék állatok; játék sátrak; játék házak; aciófigurák és hozzátartozó kellékek;
plüssjátékok; léggömbök; fürdõkádba való játékok; lovaglós játékok; rádióvezérlésû játék autók; repülõ korongok; elektronikus
kézi játékok; játékegységek tábla-, kártya-, manipulációs, társasés akció típusú céltáblajátékokhoz; különálló videokimeneti játékgépek; kirakós és manipulációs játékok (puzzle); papír álarcok; gördeszkák; korcsolyák; egysoros görkorcsolya; vizet spriccelõ játékok; labdák, még pedig játszótéri labdák, futball-labdák;
baseball-labdák, kosárlabdák; vízi labdajátékok; szörfdeszkák;
úszószemüveg; játék úszómedencék; úszólapok és úszódeszkák
rekreációs célra; úszó uszonyok; játék sütõ és fõzõ edényáruk; játékpadok; játék hógolyók; karácsonyfadíszek; játék kozmetikumok gyerekek részére; játékszerek; partikellékek; kitömött játék
állatok; játék rollerek; játékdobozok; ügyességi és logikai játékok; babzsákok; építõjátékok; varázspálcák; zenedoboz játékok;
készlet buborékfújáshoz; játék mobiltelefonok; ugrókötelek; játék sárkányok; zenejátékok; bábuk; yoyók; társasjátékok; rajzolójátékok; homokozójátékok és -készletek; beszélõ játékok; kültéri
játékfelszerelések; érmével mûködõ videojátékok, mûanyag játék
karikák, forgók.

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

(111) 184.913
(210) M 04 03651
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(546)

(151) 2006.06.29.
(220) 2004.08.30.

(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemény, teasütemény,
linzerek, ostyafélék, cukrászsütemény, gabonakészítmény, sós
kekszek, csokoládé, kakaós termékek.
(111) 184.914
(210) M 04 03652
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(546)

184.915
(151) 2006.06.29.
M 04 03786
(220) 2004.09.09.
Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

Héthatár
35
38
41

Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
Távközlés.
Nevelés, oktatás, szórakoztatás.

184.916
(151) 2006.06.29.
M 04 03785
(220) 2004.09.09.
Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

Kárpáti Krónika
35
38
41

Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
Távközlés.
Nevelés, oktatás, szórakoztatás.

(111) 184.917
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03781
(220) 2004.09.09.
(732) Szirén Ruházati Szövetkezet, Szarvas (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.918
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03779
(220) 2004.09.09.
(732) PLUS-LINE Kft., Tolmács (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen alapanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; papíripari cikkek; anyagok mûvészek részére; ecsetek; irodai cikkek (bútorok kivételével), írószerek; csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem
tartoznak más osztályokba).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

184.919
(151) 2006.06.29.
M 04 03777
(220) 2004.09.09.
JUB Kft., Celldömölk (HU)
Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(151) 2006.06.29.
(220) 2004.08.30.

(511) 19 Habarcs építési célokra, bevonatok építési célokra, glettanyag építõipari célokra.
(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalács, piskóták, aprósütemény, teasütemény,
linzerek, ostyafélék, cukrászsütemény, gabonakészítmény, sós
kekszek, csokoládé, kakaós termékek.

(111) 184.920
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03915
(220) 2004.09.21.
(732) Hunyár István, Pilisvörösvár (HU);
Szõke Zoltán, Pilisvörösvár (HU);
Szõke Péter, Pilisvörösvár (HU)
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38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(740) dr. Jasztrabszki Tamás, Jasztrabszki Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

Csokoládé (konyakos meggy).

(541) EMAT
(511) 10 Sebészeti irányítórendszerek az ortopédiai sebészetben történõ alkalmazásra; elektronikus követõ- és irányítórendszerek ortopédiai implantátumok sebészeti beültetésénél történõ alkalmazásra; illetve ortopédiai implantátumok mûtét utáni figyelésére.

(111) 184.922
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03647
(220) 2004.08.30.
(732) Xie Zhong, Budapest (HU)
(541) Contain
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.923
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03646
(220) 2004.08.30.
(732) SAFRAN Kft., Budapest (HU)
(541) DIPLON
(511) 11 Fürdõkádak, fürdõkád-felszerelések, fürdõszobai felszerelések, zuhanyfülkék,csapok, fürdõkabinok nem fémbõl, WC-tartály, mosdókagylók üvegbõl.
20 Fajanszedények, WC-papír-tartók, szappanadagolók, szappantartók, szivacstartók, toaletteszközök.
21 Tükrök.
(111) 184.925
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03642
(220) 2004.08.30.
(732) Phan Cong Thang, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

184.928
(151) 2006.06.29.
M 04 03511
(220) 2004.08.17.
DePuy, Inc., Warsaw, Indiana (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(111) 184.929
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03508
(220) 2004.08.17.
(732) LASSELSBERGER-KNAUF Építõipari Kft.,
Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 2
19
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Ruha.

(111) 184.926
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03637
(220) 2004.08.30.
(732) EUFORTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(541) GUBBIO
(511) 18 Aktatáskák, bevásárlótáskák, bõröndök, kézitáskák, ernyõk, esernyõk, erszények, pénztárcák, hátizsákok, hevedertáskák gyermekek hordozására, irattáskák, iskolatáskák, kézitáskák,
kofferek (kis utazóládák), kulcstartók (bõráru), lánchálós erszények (nem nemesfémbõl), levéltárcák, oldaltáskák, tarisznyák,
piperetáskák (üresen), ruhatáskák utazáshoz, strandtáskák, táskák
(zacskók, tasakok) csomagolásra, bõrbõl, útitáskák.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.927
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03512
(220) 2004.08.17.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest
(541) MOKKA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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Bevonóanyagok, festékek, színezõanyagok, színezékek.
Építõanyagok, vakolat, színezõvakolat.

184.930
(151) 2006.06.29.
M 04 03506
(220) 2004.08.17.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

COOL

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.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; bébiételek; tapaszok; kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
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 vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses adathordozó,
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
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.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével), kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök, vasforgács, nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építkezéshez használt üveget);
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, (amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba); karácsonyfadíszek.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholmentes italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutató tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás; élelmezés; idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111) 184.931
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00403
(220) 2005.01.28.
(732) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) BÉRES EGÉSZSÉGTÁR SZÉPSÉGVITAMIN
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 184.932
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00410
(220) 2005.01.28.
(732) LI LI, Budapest (HU)
(541) PATHFINDER
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 184.933
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00400
(220) 2005.01.28.
(732) Segély Helyett Esély Alapítvány Thalassa Ház-Budatétény
Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet,
Budapest (HU)
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, kórházi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

184.934
(151) 2006.06.29.
M 05 00203
(220) 2005.01.17.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

KALANDJÁRAT

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

(111) 184.935
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00216
(220) 2005.01.17.
(732) Média Partner Kiadói, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Eger (HU)
(740) dr. Hekeli Gábor ügyvéd, Eger
(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.
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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) 184.936
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00406
(220) 2005.01.28.
(732) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) BÉRES EGÉSZSÉGTÁR GUARAVIT
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
különösen azok alkatrészei és karosszériaelemei.
37 Javítás, szerelési szolgáltatások.
(111) 184.941
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04765
(220) 2004.11.26.
(732) BLESSING 2004 Kft., Gyõr (HU)
(546)

(111) 184.937
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00205
(220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(591)

(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) 184.938
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00219
(220) 2005.01.17.
(732) Ostorházi Bevonattechnikai Kft., Érd (HU)
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, ismertetõfüzetek, különféle útmutatók; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); idõszaki kiadványok, terjesztett útmutató és tájékoztató-, reklámkiadványok; nyomtatott információs és regionális kiadványok; szórakoztatóprogramokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok;
hírlevelek; újságok; folyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb
nyomtatott anyagok.
(111)
(210)
(732)
(740)

184.954
(151) 2006.06.29.
M 04 04916
(220) 2004.12.09.
TONDACH Magyarország Rt., Budapest (HU)
dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Gyõr

(541) Palotás Mediterrán
(511) 19 Nem fém építõanyagok, tetõburkolatok, tetõhéjazatok és tetõfedõ anyagok.

(511) 37
40

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
Anyagmegmunkálás.

(111) 184.939
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00405
(220) 2005.01.28.
(732) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) GUARAVIT
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 184.940
(151) 2006.06.29.
(210) M 06 00296
(220) 2006.01.31.
(732) PNEU-TRADE Kft., Tata (HU)

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

184.955
(151) 2006.06.29.
M 04 04908
(220) 2004.12.09.
Mangal Ilona Sertéshizlalda Kft., Budapest (HU)
dr. Fábry György, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

MANGOLD Mangalica termékcsalád

29 A Magyar Élelmiszerkönyv elõírásai szerint mangalica felhasználásával készült húsipari termékek, húskészítmények.
184.956
(151) 2006.06.29.
M 04 04918
(220) 2004.12.09.
TONDACH Magyarország Rt., Budapest (HU)
dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Gyõr

(541) TONDACH, az igazi kerámiacserép!
(511) 19 Nem fém építõanyagok, tetõburkolatok, tetõhéjazatok és tetõfedõ anyagok.
(111)
(210)
(732)
(740)
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MINNA Tejipari Rt., Budapest (HU)
dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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tartalmú ételek, kukoricapehely, ízesítõszerek, gabonakészítmények, fûszerek, ízesítõk.
32 Alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok,
eszenciák italok elõállításához, gyümölcslevek, izotóniás italok,
készítmények italok elõállításához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, zöldséglevek (italokhoz).

(546)

(511) 29

Tej és tejtermék.

(111) 184.972
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00284
(220) 2005.01.21.
(732) LHS Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DIAGNOSZTA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 184.973
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00281
(220) 2005.01.21.
(732) NIVELCO Ipari Elektronika Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) nivelcool
(511) 11 Klímaberendezések, hûtõberendezések, fûtõberendezések.
37 Klímaberendezésekkel, hûtõberendezésekkel és fûtõberendezésekkel kapcsolatos tanácsadás, tervezési, telepítési, karbantartási és javítási szolgáltatás.
(111) 184.974
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00089
(220) 2005.01.10.
(732) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) REAL EASY CUP
(511) 7
Mosógépek (ruhához), porszívók, porzsákok porszívókhoz,
kefék porszívók részeként vagy porszívókkal történõ használatra,
elektromos keverõk háztartási célokra, valamint mosogatógépek.
(111) 184.975
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00087
(220) 2005.01.10.
(732) PRIMAQUA Kft., Budapest (HU)
(740) Birinyi György, Budakalász
(546)

(511) 37
40

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

184.977
(151) 2006.06.29.
M 05 00081
(220) 2005.01.10.
Pompasia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Fót (HU)
dr. Csépány Gergely ügyvéd, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.978
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 05121
(220) 2004.12.28.
(732) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 184.979
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 05120
(220) 2004.12.28.
(732) Quattro Mobili Kft., Budapest (HU)
(546)

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
Anyagmegmunkálás.

(111) 184.976
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00084
(220) 2005.01.10.
(732) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft., Jánossomorja (HU)
(541) FEEL WELL
(511) 5
Gyógyhatású adalékanyagok, diétás élelmiszerek, gyógyitalok, gyógynövények, pasztillák, szõlõcukor, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk, étvágycsökkentõ szerek.
30 Élesztõpirula, ételízesítõ, édesítõszerek (természetes), cukor, csokoládé; cukorkaáruk, kétszersültek, kekszek; sütésre szolgáló anyagok, árpa, rizs, ánizsmag; zabpehely, zab alapú ételek,
vadon élõ fûszernövények, fûszerkeverékek, konyhasó, szója,
szószok, tésztafélék, malomipari termékek, étkezési lisztek; liszt-

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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nyek regisztrálására, mérésére, figyelésére, átalakítására, megjelenítésére, rögzítésére, felerõsítésére, kapcsolására, észlelésére,
elemzésére és értékelésére, beleértve, de nem kizárólag analóg és
digitális jelgenerátorok és analizátorok, így egyenáram, váltóáram, rádiófrekvencia, mikrohullám; optikai jelforrások, beleértve lézer és fénykibocsátó diódák, optikai jelvevõk és optikai szálas erõsítõk; lézer jelforrások, színképelemzõk, logikai analizátorok, oszcilloszkópok, eltérítõjel oszcillátorok, hálózatelemzõk,
hullámforma analizátorok, elektronikus számlálók, távközlési
tesztberendezések, száloptikai komponensek, félvezetõ eszközök, automata tesztberendezések, elsõsorban integrált áramkörök, nyomtatott áramkörök és táblák; fényhullám tesztberendezések, áramellátó berendezések, mikrohullám-frekvenciamérõk,
frekvencia- és idõetalonok, impedanciamérõ berendezések; feszültségmérõk, árammérõk és teljesítménymérõk; rezgésátalakítók; adatgyûjtõ rendszerek; hitelesített mértékek; erõsítõk; tesztszondák; digitális leképezõ készülékek, eszközök, számítógépprogramok és adatbázisok, elsõsorban digitális kamerák, színes
másolók, fénymásolók, videonyomtatók és faxberendezések;
elektronikus és optoelektronikus félvezetõ komponensek, így
mikroprocesszorok, memóriák, fénykibocsátó és fénykeresõ eszközök; komponensek számítógépekhez, vegyi elemzés, mikrohullám-technológia, fényterelõ technológia, szondák, elektronikus és orvosi mérések és megfigyelés céljaira; kép- és hangfelvételek; alkatrészek, tartozékok és cserealkatrészek az elõbbiekben
felsorolt valamennyi készülékhez, berendezéshez, eszközhöz,
számítógépprogramhoz és részegységhez, így csatlakoztatott és
nem csatlakoztatott személyi számítógépkártyák, interface-k és
csatlakozó részegységek, burkolatok, betûkészletek, betûkészlet-kártyák, papírtároló tálcák, nyomtatófejek, kábelek, csatlakozók, papírválogatók, színárnyalat hordozók, képhordozók, egyéb
hordozók.

(111) 184.980
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04990
(220) 2004.12.15.
(732) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) CARLO
(511) 34 Cigaretták, nyers és feldolgozott dohány, dohányzási cikkek
és gyufák.
(111) 184.981
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 02658
(220) 2004.06.10.
(732) Hewlett-Packard Development Company, L.P. (Texas
állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Houston,
Texas állam (US)
(300) 1051492
2004.03.10. BX
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) HHP
(511) 9
Adatok és információk bevitelére, fogadására, létrehozására, feldolgozására, visszakeresésére, megjelenítésére, tárolására,
közlésére, cseréjére, nyomtatására, ábrázolására és továbbítására
szolgáló készülékek, eszközök, számítógépprogramok és adatbázisok, beleértve, de nem kizárólag számítógépek, így munkaállomások, mini számítógépek, hordozható számítógépek, személyi
számítógépek, notebook-ok, tenyérgépek és határidõ naplók, valamint számológépek; számítógép-perifériák, elsõsorban nyomtatók, rajzgépek, analóg és digitális adatok bevitelére és kimentésére szolgáló eszközök, megjelenítõegységek, terminálok, tárolóeszközök, billentyûzetek, grafikus táblák, számítógépegerek és
egyéb, kézi adatbevitelre szolgáló eszközök, mágneses, elektromos elektronikus és optikai adattároló berendezések, így lemezés szalagmeghajtók és memóriák, faxberendezések, szkennerek,
videoberendezések, diktafonok, papírválogató gépek, másológépek, hangberendezések, modemek, mikrofonok, digitális televíziókészülékek és -kamerák; számítógép-hálózati berendezések, a
számítógépek közötti adatcseréhez és adattovábbításhoz, valamint a hálózatok mûködtetéséhez és vezérléséhez szükséges berendezések; hírközlõ és távközlõ berendezések, így vezetékes és
vezeték nélküli telefonok és modemek; eszközök hírközlõ és távközlõ berendezésekkel történõ kommunikációhoz, ezek üzemeltetéséhez és vezérléséhez; biztonsági és ellenõrzõ berendezések
és készülékek számítógépekhez, számítógép-hálózatokhoz és
távközlõ berendezésekhez; hozzáférést vezérlõ berendezések és
eszközök számlázási és könyvelési szolgáltatások üzemeltetéséhez, így számítógépes, hálózati és távközlési szolgáltatások; berendezések adathordozók írásához és leolvasásához elsõsorban
mágneses és elektronikus hitel- és adóskártyákhoz; vonalkód leolvasó, -szkennelõ és -nyomtató készülékek; számítógépprogramok és adatbázisok az elõbbiekben felsorolt berendezésekhez és
készülékekhez, valamint ezek vezérléséhez, fõleg operációs rendszerek és szoftvereszközök számítógépek üzemeltetéséhez, vezérlõprogramok, így hálózati vezérlõprogramok, kezelõprogramok, adatok kódolásához és dekódolásához való programok, felhasználói programok, szoftvermeghajtók, szoftvereszközök és
-adatbázisok, így programok számítógéppel segített tervezéshez,
szövegszerkesztõ programok, gépészmérnöki és villamosmérnöki programok, termékek adatkezeléséhez és munkafolyamatokhoz való programok, szervezéshez, tervezéshez, diagnosztikához,
elemzéshez és optimalizáláshoz, stílustervezéshez, látványmegjelenítéshez, szimulációhoz, eszközök meghajtásához, vagy gyártáshoz, nyomtató meghajtókhoz, grafikus nyelvekhez és jegyzõkönyvekhez, szövegek, fényképek és üzleti grafikonok színbeállításához való szoftverek, valamint az elõbbiekben felsorolt számítógép programok végrehajtásához illetve tárolásához való eszközök, elsõsorban mágnes/elektronikus-/optikai lemezek és kártyák, adatbázisok; tudományos, elektromos, elektronikus, optikai, optoelektronikus, jelzõ, erõsítõ, kapcsoló, észlelõ, mérõ és
tesztberendezések, eszközök, hálózatok és számitógépprogramok
mechanikai, hang, hõ, optikai, optoelektronikus, elektromos,
elektronikus és egyéb fizikai tulajdonságok, jellemzõk és esemé-

(111) 184.982
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04989
(220) 2004.12.15.
(732) Hui Li Kft. 30%, Budapest (HU);
Xie Wei Lin 35%, Budapest (HU);
Wu Shao Ping 35%, Budapest (HU)
(740) Koloszár Péter, 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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(111) 184.983
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03500
(220) 2004.08.17.
(732) ProGamers s.r.o., Praha 6-Dejvice (CZ)
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(740) dr. S.Szabó Péter ügyvéd, Bán, S.Szabó & Partners Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Üzletvezetési tanácsadás kereskedelmi vagy hirdetési célú
kiállítások szervezése, információk számítógépes adatbázisba
történõ rendszerezés, automatikus adatfeldolgozás, adatbázis-kezelés, hirdetés és reklámtevékenység, marketingtevékenység, online hirdetés számítógépes hálózaton keresztül.
41 Szórakoztató programok szervezése, beleértve a televíziós
szórakoztatást, számítógépes játékversenyt és online játékszolgáltatást is, játékterem-szolgáltatás, kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése, hangfelvételek és hang-kép felvételek rögzítése és sokszorosítása.
(111) 184.984
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04988
(220) 2004.12.15.
(732) Hui Li Kft. 30%, Budapest (HU);
Xie Wei Lin 35%, Budapest (HU);
Wu Shao Ping 35%, Budapest (HU)
(740) Koloszár Péter, Budapest
(541) Baby Li
(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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(111) 184.985
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04987
(220) 2004.12.15.
(732) Hui Li Kft. 30%, Budapest (HU);
Xie Wei Lin 35%, Budapest (HU);
Wu Shao Ping 35%, Budapest (HU)
(740) Koloszár Péter, Budapest
(546)

(111) 184.986
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03498
(220) 2004.08.17.
(732) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk; különösen bio mágneses derékalj
100%-os merinógyapjúból, bio mágneses derékalj, merino és szuperwash minõségû gyapjúból, valamint kasmír minõségû gyapjútakaró és ehhez tartozó kiegészítõ gyapjútermékek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

Cuproflow

5
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) vonatkozásában.
184.988
(151) 2006.06.29.
M 04 03496
(220) 2004.08.17.
MASCOT EUROPE Kft., Budapest (HU)
Nagymáté Éva, Budapest

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

Utazásszervezés, szállítás.

(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 mû-

184.987
(151) 2006.06.29.
M 04 04984
(220) 2004.12.15.
Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

184.989
(151) 2006.06.29.
M 04 04836
(220) 2004.12.02.
Center Travel Kft., Budapest (HU)

TELEKI SÁMUEL FELFEDEZÕ KLUB
39

184.990
(151) 2006.06.29.
M 04 03495
(220) 2004.08.17.
MASCOT EUROPE Kft., Budapest (HU)
Nagymáté Éva, Budapest

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.991
(210) M 04 04834
(732) Vitézy Tamás, Budapest (HU)
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30 Aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével, aromás
készítmények élelmezéshez, chips (gabonakészítmény), csokoládé, fagylalt, jégkrém, glükóz étkezési használaltra, gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru), kakaó, keményítõtartalmú termékek
étkezéshez, pralinék, pudingok, élesztõ, élesztõ ételekhez.
31 Termékek állati alomhoz.

(740) dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(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.
(111) 184.992
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03364
(220) 2004.08.05.
(732) LAMICOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Solymár (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Lamicoop
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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) 184.993
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04830
(220) 2004.12.02.
(732) KOTA Kereskedõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

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

184.995
(151) 2006.06.29.
M 04 04829
(220) 2004.12.02.
Velence Termál Fejlesztési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

Velence Rózsája

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
184.996
(151) 2006.06.29.
M 04 03502
(220) 2004.08.17.
Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)

ASTORIA
33

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 184.997
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04828
(220) 2004.12.02.
(732) COSI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU);
TING WEI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas István ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 18 Bevásárlótáskák, bõrutánzatok, dobozok bõrbõl vagy mûbõrbõl, dobozok testápoló szereknek, dobozok vulkánfíberbõl, erszények, esernyõk, gyermekhordozó táskák, hegymászóhátizsákok, irattáskák, irattáskák (iskolai), irattáskák szattyánbõrbõl
(bõrdíszmûáru), iskolai irattáskák, iskolatáskák, iskolatáskák (füzetnek, rajzlapoknak), kerekes táskák, készletek utazásra (bõripar), kis utazóládák okmányok szállítására, kottatáskák, ládák
utazáshoz, levéltárcák, moleszkin (bõrutánzat), mûbõr, napernyõk, névjegytartók (levéltárcák), pénztárcák nem nemesfémbõl,
retikülök (kézitáskák), strandtáskák, szerszámtáskák (bõrtáskák),
szerszámtáskák (hátitáskák), táborozó (kemping), zsákok, táskák
(iskola) táskák (kerekes) táskák (strand), táskák (úti), táskák (bevásárlásra), táskák kottákhoz, utazóládák, útikészletek (bõripar)
útikofferek, útitáskák, vadász- vagy halásztáskák (tarisznya,
izsák), vadásztarisznyák, vadásztáskák, vázak kézitáskákhoz,
zsákok (háti-) hegymászóknak.
(111) 184.998
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04827
(220) 2004.12.02.
(732) BIKETRADE 97 Kft., Budapest (HU)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.994
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03504
(220) 2004.08.17.
(732) Pascha Kft., Budapest (HU)
(541) PACIFIC
(511) 29 Dzsemek, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcskonzervek,
kakaóvaj, kókuszvaj, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, lekvár,
margarin, mazsola, pálmamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálkozásra), tejszín (tejtermék), tejszínhab, vajkrém, zsírok (étkezési), zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállítására.

(511) 9
25

Életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések.
Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 184.999
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03505
(220) 2004.08.17.
(732) MAXBALLOON Kft., Budapest (HU)
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ban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezde, kávéházak, motelek, panziók, szállásügynökségek (szállodák, panziók),
szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk
kölcsönzése, vendéglátóipar.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(546)

(511) 12 Jármûvek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111) 185.004
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04477
(220) 2004.11.08.
(732) INDEX.HU Informatikai Rt., Budapest (HU)
(546)

(111) 185.000
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04826
(220) 2004.12.02.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
(111) 185.001
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04670
(220) 2004.11.19.
(732) Carlofon Chemie Kft., Budapest (HU)
(740) Fehérváry László szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 185.005
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04478
(220) 2004.11.08.
(732) OLYMPOS-TOP Kft., Nyárlõrinc (HU)
(546)

(511) 1
Ipari rendeltetésû vegyi termékek, elsõsorban tömítõanyagok, ragasztók, elsõsorban ipari célokra.
(111) 185.002
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04671
(220) 2004.11.19.
(732) Carlofon Chemie Kft., Budapest (HU)
(740) Fehérváry László szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) CARLOFON
(511) 1
Ipari rendeltetésû vegyi termékek, elsõsorban tisztítószerek,
hidegindító szerek, fagyálló szerek, fagyást felolvasztó szerek, ragasztóanyagok ipari célokra.
2
Festékek, kencék, lakkok; elsõsorban autólakkok, keréktárcsa lakkok rozsdagátló és védõszerek, rozsdaölõ szerek.
3
Tisztítószerek, kéztisztítók, autóápolási szerek, polírozószerek.
16 Háztartási ragasztóanyagok.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amalyek
nem tartoznak más osztályokba; tömítõ-, kitömõ-, párnázó-, tömõ- és szigetelõanyagok; elsõsorban zajcsökkentõ betétek, kipufogótömítések nem fémbõl készült rugalmas csövek, lényegében
mûanyagok, bitumen és kaucsuk felhasználásával, tömítõmasszák és folyadékok, alvázvédõ betétek lényegében mûanyagok, bitumen és kaucsuk felhasználásával, töltõ- és késtapaszok.
21 Takarítóeszközök, elsõsorban takarító-, tisztító- és fényezõkendõk.
(111) 185.003
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04675
(220) 2004.11.19.
(732) Német Nemzetiségi Önkormányzat Sopron, Sopron (HU)
(740) dr. Cserichné dr. Gyovai Judit ügyvéd, Sopron
(541) Poncichter
(511) 43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziók-

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek egyéb alkoholmentes italok,
gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények
italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)

185.006
(151) 2006.06.29.
M 04 04349
(220) 2004.10.26.
Kövécs András, Budapest (HU)
dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 185.007
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04357
(220) 2004.10.26.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
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(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) BIENSA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, beleértve készítmények a
menopauza idején jellemzõ és a menopauza utáni állapotok kezelésére, valamint csontritkulás megelõzésére és kezelésére.
(111) 185.008
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04358
(220) 2004.10.26.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) A CSIRKÉS FIÚ CSIRKÉJE
(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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
45 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) 185.009
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04362
(220) 2004.10.26.
(732) GAOLLI Kft., Budapest (HU)
(541) GACARY
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 185.010
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04476
(220) 2004.11.08.
(732) Béres Alexandra, Szentendre (HU);
Barna Krisztián, Budapest (HU);
Nagy Katalin, Budapest (HU);
Klobusitzky Klaudia, Budapest (HU);
Takács József, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Bánfi László, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) HOMERUN
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

185.011
(151) 2006.06.29.
M 04 04214
(220) 2004.10.14.
American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Zug (CH)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) PETER STUYVESANT DYNAMIC RED
(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáru, árucikkek dohányzók részére, öngyújtók, gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)

185.012
(151) 2006.06.29.
M 04 04215
(220) 2004.10.14.
American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Zug (CH)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) PETER STUYVESANT COOL BLUE
(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáru, árucikkek dohányzók részére, öngyújtók, gyufák.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

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

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

185.013
(151) 2006.06.29.
M 04 04344
(220) 2004.10.26.
Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

Pannon Mobil Iroda

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
185.014
(151) 2006.06.29.
M 04 04345
(220) 2004.10.26.
Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

Pannon GSM. The Frontline.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.
185.015
(151) 2006.06.29.
M 04 04346
(220) 2004.10.26.
Djuice AS, Fornebu (NO)
dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

djuice refresh

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.
185.016
(151) 2006.06.29.
M 04 04213
(220) 2004.10.14.
ASTELLAS Pharma Inc., Tokió (JP)
2004-74252
2004.07.28. JP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 1
Vegyi anyagok, ragasztók (nem irodai/papíripari, illetve
háztartási célokra), mûtrágyák, növény tápoldatok, kerámiamázak, zsírsavak, színesfémek, nemfémes ásványok, fényfépészeti
kellékek, lakmuszpapír, mesterséges édesítõszerek, ipari liszt és
ipari keményítõ, feldolgozatlan mûanyagok (mûanyagok nyers
formában), cellulózpép.
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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, inkontinencia pelenkák, 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 masszírozó készülékek
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 terápia shiatsu
masszázs, kiropraktika (csontkovácsolás), moxakezelés, ízületi
elmozdulás kezelése, akupunktúrás orvosi szolgáltatások, orvosi
tájékoztatás, fizikai állapot vizsgálata, fogászati, gyógyszerek készítése és adagolása, egészségmegõrzéssel, anyák és gyermekek
egészségvédelmével kapcsolatos tanácsadás, diétás étrenddel és
táplálkozással kapcsolatos segítségnyújtás, állattenyésztés, állatorvosi ellátás, cserepes növények bérbeadása, mezõgazdasági gépek bérbeadása, orvosi berendezések és készülékek bérbeadása,
halászati berendezések és eszközök bérbeadása, szépségszalonokban és borbélyüzletekben használt berendezések és készülékek bérbeadása, fûnyírók bérbeadása.

(541) CitroMail
(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

185.020
(151) 2006.06.29.
M 04 04064
(220) 2004.10.04.
Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

185.021
(151) 2006.06.29.
M 04 04063
(220) 2004.10.04.
MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) Apenta Plusz
(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.
(111) 185.022
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04057
(220) 2004.10.04.
(732) Jing Hua Kft., Budapest (HU)
(546)

(111) 185.017
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04069
(220) 2004.10.04.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 185.018
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04066
(220) 2004.10.04.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(541) Bluemail
(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 185.019
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04065
(220) 2004.10.04.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.024
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04056
(220) 2004.10.04.
(732) EASTCONCEPT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kovátsits László ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
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anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 185.025
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04055
(220) 2004.10.04.
(732) Ragonese Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varga Irma, Budapest
(546)

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

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

(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.

185.030
(151) 2006.06.29.
M 04 03927
(220) 2004.09.22.
Media Plus Reklámstúdió Betéti Társaság, Vác (HU)
dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

Golden Harmony

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
185.031
M 05 00409
LI LI, Budapest (HU)

(151) 2006.06.29.
(220) 2005.01.28.

OUTECH
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.032
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 03804
(220) 2004.09.10.
(732) Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség,
Budapest (HU)
(546)

(111) 185.026
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00215
(220) 2005.01.17.
(732) FOOTMARK Bt., Deszk (HU)
(541) DIGITAL BY FOOTMARK
(511) 9
Akkumulátorok, szárazelemek.
(111) 185.027
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04053
(220) 2004.10.04.
(732) Griff Gentlemen’s Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) KESTON
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 185.028
(210) M 04 03929
(732) LOWE Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 38

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenység.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(151) 2006.06.29.
(220) 2004.09.22.

185.033
(151) 2006.06.29.
M 04 03106
(220) 2004.07.15.
Vadászkúria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hencse (HU)
dr. Ács Judit ügyvéd, Kaposvár

Távközlés.

(111) 185.029
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00564
(220) 2005.02.10.
(732) TOP SERVICE Hungária Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 37 Cipõjavítás, akkumulátorregenerálás, festékpatron és fetékkazetta-töltés másológépekhez, tintapatron és lézerkazetta(toner)-töltés nyomtatókhoz.
40 Kulcsmásolás, élezés, gravírozás, bélyegzõkészítés.

(511) 41 Nevelés, természetes és jogi személyek tagjai szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatban nyújtott szolgáltatások;
szakmai képzés; szórakoztatásra, kikapcsolódásra és figyelem lekötésére irányuló szolgáltatások; sport- és kulturális tevékenység;
egészségvédõ-testedzõ szolgáltatás; képzõmûvészeti és irodalmi
alkotások nyilvános bemutatása kulturális vagy oktatási célból.
43 Vendéglátás, szállás és étkezés biztosítása; idõleges szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
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185.034
(151) 2006.06.29.
M 04 02927
(220) 2004.07.05.
Európa Rendezvényiroda Kft., Budapest (HU)
dr. Havas Gábor, Havas Ügyvédi Iroda, Budapest
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43

Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
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(111) 185.035
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 02924
(220) 2004.07.05.
(732) Európa Rendezvényiroda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Havas Gábor, Havas Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

185.040
(151) 2006.06.29.
M 04 04980
(220) 2004.12.15.
SANJOY Kft., Budapest (HU)

SANJOY
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

185.041
(151) 2006.06.29.
M 05 00561
(220) 2005.02.10.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ESLORA
(511) 33 Alkoholos italok (sörök kivételével).
(511) 43

Vendéglátás.

(111) 185.036
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 02921
(220) 2004.07.05.
(732) Bombera Gábor, Budapest (HU)
(541) EDD MAGADÉVÁ
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; tej
és tejtermékek.
30 Kakaós pékáru termékek, csokoládé.
35 Reklám.
(111) 185.037
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 02804
(220) 2004.06.23.
(732) SAT-TRAKT Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kis Lajos ügyvéd, Budapest
(546)
(511) 35

Távközlési eszközök kereskedelme.

(111) 185.038
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 02670
(220) 2004.06.11.
(732) Pécsi Milker Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) KALCIMA
(511) 29 Élelmiszer-ipari kalciumdúsító.

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

185.042
(151) 2006.06.29.
M 04 04917
(220) 2004.12.09.
TONDACH Magyarország Rt., Budapest (HU)
dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Gyõr

(541) Cserép tetõfokon!
(511) 19 Nem fém építõanyagok, tetõburkolatok, tetõhéjazatok és tetõfedõ anyagok.

(111) 185.043
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 05060
(220) 2004.12.21.
(732) Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztõ és Beruházó
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Barcsa László ügyvéd, Budapest
(541) MOLO
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

185.044
(151) 2006.06.29.
M 04 05071
(220) 2004.12.21.
Brókerház Pénügyi Közvetítõ Kft., Budapest (HU)
dr. Balogh Zsolt ügyvéd, Esztergom

(111) 185.039
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 02377
(220) 2004.05.19.
(732) ECKER Likõrgyár Rt., Monor (HU)
(554)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 185.045
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04722
(220) 2004.11.24.
(732) LASSELSBERGER-KNAUF Építõipari Kft.,
Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) GLASSO-KONTAKT
(511) 1
Ipari ragasztók.
19 Nem fém építõanyagok.
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(111) 185.046
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04724
(220) 2004.11.24.
(732) LASSELSBERGER KNAUF Építõipari Kft., Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) SANI-RAPID
(511) 1
Ipari ragasztók.
19 Nem fém építõanyagok.
(111) 185.047
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04726
(220) 2004.11.24.
(732) INTERCERT Minõsítõ és Tanúsító Kft., Budapest (HU)
(740) Szilágyi Ildikó szabadalmi ügyvivõjelölt, Budapest
(546)

(546)

(511) 7
A 45-2003-4052 sz. koreai bejelentés 2003. november 11-i
elsõbbségének elismerésével:
(111)
(210)
(732)
(740)

185.051
(151) 2006.06.29.
M 04 04111
(220) 2004.10.06.
INDEFCO 2000 Kft., Budakeszi (HU)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 29

(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) 185.048
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00565
(220) 2005.02.10.
(732) Wienerberger Téglaipari Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TERCA JÖVÕTÉR
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111) 185.049
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04372
(220) 2004.10.28.
(732) György Villa Kereskedelmi Kft., Etyek (HU)
(740) dr. Máyer Julianna ügyvéd, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) György-Villa
(511) 33 Bor, habzóbor.
(111) 185.050
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 02250
(220) 2004.05.11.
(732) LG Corp., Seoul (KR)
(300) 45-2003-4052
2003.11.11. KR
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

Tejtermék- tej, tejföl, túró, kefir, joghurt, sajt.

(111) 185.052
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04723
(220) 2004.11.24.
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Rt.,
Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) CERBONA SÜTI
(511) 30 Liszttartalmú ételek, gabonakészítmények, kenyér, sütemények, cukrászati termékek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

185.053
(151) 2006.06.29.
M 04 04517
(220) 2004.11.11.
HB Security Kft., Budapest (HU)

HelpBox

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 vagy 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;
számítógépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(111) 185.054
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00008
(220) 2005.01.04.
(732) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Cseri Zsuzsanna, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Otthon Centrum Ingatlan Show
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
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185.055
(151) 2006.06.29.
M 04 04878
(220) 2004.12.07.
CEE Thematic Inc., Victoria, Mahe (SC)
dr. Lantos Judit ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

ANIMAX

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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38 Távközlés; rádióadás; rádióprogramok továbbítása; rádiókapcsolatok; televízióközvetítés; televíziós mûsorszórás; kábeltelevíziós mûsorszórás; mûholdas átvitel; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; 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) 185.056
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04520
(220) 2004.11.11.
(732) Sóstó-Invest Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák és különösen kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.
(111) 185.057
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 02731
(220) 2004.06.17.
(732) Krasznai János, Leányfalu (HU);
dr. Lissák Marcell, Budapest (HU)
(541) TV PAPRIKA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; (újságok könyvek).
41 Televíziós szórakoztatás, televíziós programok készítése.

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

185.061
(151) 2006.06.29.
M 04 04525
(220) 2004.11.11.
HUNÍZ PÉCSI HÚS-DEPÓ Kft., Pécs (HU)
dr. Gábriel Gyula ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) HUNÍZ WEBMARKET
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok és húskészítmények, ideértve különösen mindenféle tõkehúst, valamint füstölt hús és hentesárut, húskészítményt; tartósított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(111) 185.062
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 05065
(220) 2004.12.21.
(732) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Ócsai József ügyvéd, Budapest
(541) TeleMatrix
(511) 9
Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek, telefon-adókészülék, rádiótelefon-állomások, vevõkészülékek, állomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.
(111)
(210)
(732)
(740)

185.063
(151) 2006.06.29.
M 04 04880
(220) 2004.12.07.
STRONG és MIBET Építõelemgyár Kft., Alsózsolca (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 19

(111) 185.058
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04876
(220) 2004.12.07.
(732) M&C Marketing Kft., Budapest (HU)
(546)

Nem fém építõanyagok.

(111) 185.064
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04514
(220) 2004.11.11.
(732) Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Kar, Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Pál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Valamennyi számítógépprogram és -szoftver, tekintet nélkül ezek rögzítésének eszközére vagy ezek terjesztésére.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; írógépek és irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk, klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 185.065
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04872
(220) 2004.12.07.
(732) POLY-VER Utazási Iroda és Ügynökség, Budapest (HU)
(546)

(111) 185.059
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00218
(220) 2005.01.17.
(732) Midiprint 2000. Nyomdaipari Betéti Társaság, Balástya (HU)
(740) dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 35

Reklámozás; hirdetési oldal szervezése.

(511) 16 Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
39 Utazásszervezés.
41 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
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(111) 185.066
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04399
(220) 2004.11.02.
(732) MAGA Betéti Társaság, Újfehértó (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30

anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 185.070
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04524
(220) 2004.11.11.
(732) Blondy Center Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kiszeli Ferenc ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25
41
43

Kukoricapehely.

(111) 185.067
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04881
(220) 2004.12.07.
(732) STRONG és MIBET Építõelemgyár Kft., Alsózsolca (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) Strong és Mibet
(511) 19 Nem fém építõanyagok.
(111) 185.068
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 05026
(220) 2004.12.18.
(732) Márkus László, Õrbottyán (HU)
(546)

(511) 3
Szappanok; fehérítõkészítmények; hajmosó szerek és egyéb
mosásra szolgáló anyagok; detergensek; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; dezodorok személyi használatra; kozmetikai készítmények; fogkrémek; kéztisztító szerek; tisztító- és fényesítõkészítményekkel impregnált kendõk; illatszerek, illóolajok.
(111) 185.069
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 05070
(220) 2004.12.21.
(732) Brókerház Banking Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Zsolt ügyvéd, Esztergom
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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-

Ruházati cikkek.
Szórakoztatás.
Vendéglátás.

(111) 185.072
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04510
(220) 2004.11.11.
(732) Kania-Hungary Kft., Gyõr (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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.
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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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(szállodák, panziók), vendéglátóipar, átmeneti szállások bérlete,
étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése, éjjeli õrszolgálat.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 185.073
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04879
(220) 2004.12.07.
(732) Nyika Sándor József, Budapest (HU)
(546)

(111) 185.076
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04873
(220) 2004.12.07.
(732) NOVIKI Somogy Megyei Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
Kaposvár (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, karácsonyfadíszek; idetartoznak
különösen; horgászfelszerelések, felszerelések különbözõ sportokhoz és játékokhoz.
(111) 185.074
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 05027
(220) 2004.12.18.
(732) Computer Associates Think, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Islandia, New York állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) PESTPATROL
(511) 9
Számítógépes szoftver.
(111) 185.075
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04530
(220) 2004.11.11.
(732) SODEXHO Magyarország Vendéglátó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Ferenczi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, ablaktisztítás,
autómosás, biztonsági zárak javítása, elektromos berendezések
zavarmentesítése, falazás (kõmûvesmunka), felvonók felszerelése és javítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása, gépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása, konyhai felszerelések üzembe helyezése, kõmûvesmunkák, külsõ és belsõ festés,
lakkozás, légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása,
lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, ruhanemûk tisztítása,
számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, tapétázás, távbeszélõ készülékek üzembe helyezése és javítása, vakolási (munkák), vegytisztítás, vízvezeték-szerelés, vízszigetelés
(építõipar), állványozás, építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete (irányítása), építmények lebontása, épületek
(belsõ) tisztítása, épületek tisztítása (külsõ felületé).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, bútorszállítás, gépkocsival történõ szállítás, gyorsszolgálat
(üzenet és áru továbbítására), hulladékok szállítása és tárolása, információ szállítással kapcsolatban, jármûvezetõi szolgáltatás,
költöztetés, parkolási szolgáltatások, raktározás, tárolás, szállítási
szolgáltatások, teheráruk kirakása, teher(áru)-szállítás.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás, bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek

(511) 12 Gépjármûalkatrészek és -tartozékok, ideértve alvázakat,
gépjármûrészegységeket, különösen gépjármûvázakat, valamint
rozsdamentes anyagból és titániumból készült kipufogódobokat
és csöveket.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

185.077
M 04 04518
Tuba Attila, Budapest (HU)

(151) 2006.06.29.
(220) 2004.11.11.

WHITECELL
1

Ipari rendeltetésû ragasztó (tapétaragasztó).

185.078
(151) 2006.06.29.
M 04 04521
(220) 2004.11.11.
A Beteg is Ember Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Kovács Szabolcs László ügyvéd, Budapest

A Beteg is Ember

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.
185.079
(151) 2006.06.29.
M 04 05137
(220) 2004.12.31.
Andrási Károly, Nemesbük (HU)

Gym.Ami.Nõi Masszázs
44

Masszázs (gyógymasszázs).

(111) 185.080
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04519
(220) 2004.11.11.
(732) Vanyarc Község Önkormányzata, Vanyarc (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 185.081
(210) M 04 04516
(732) MAIQI Kft., Budapest (HU)
(740) QIAO WEI, Budapest
(546)

(511) 25

(151) 2006.06.29.
(220) 2004.11.11.

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

(111) 185.082
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04737
(220) 2004.11.24.
(732) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)
(546)

(511) 5
16

185.085
(151) 2006.06.29.
M 04 04391
(220) 2004.11.02.
Bábolna Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

Egészségügyi papírtörlõk.
Papíráruk.

(111) 185.083
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04528
(220) 2004.11.11.
(732) SODEXHO Magyarország Vendéglátó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Ferenczi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, ablaktisztítás,
autómosás, biztonsági zárak javítása, elektromos berendezések
zavarmentesítése, falazás (kõmûvesmunka), felvonók felszerelése és javítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása, gépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása, konyhai felszerelések üzembe helyezése, kõmûvesmunkák, külsõ és belsõ festés,
lakkozás, légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása,
lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, ruhanemûk tisztítása,
számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, tapétázás, távbeszélõ készülékek üzembe helyezése és javítása, vakolás(i munkák), vegytisztítás, vízvezeték-szerelés, vízszigetelés
(építõipar), állványozás, építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete (irányítása), építmények lebontása, épületek
(belsõ) tisztítása, épületek tisztítása (külsõ felületé).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, bútorszállítás, gépkocsival történõ szállítás, gyorsszolgálat
(üzenet és áru továbbítására), hulladékok szállítása és tárolása, információ szállítással kapcsolatban, jármûvezetõi szolgáltatás,
költöztetés, parkolási szolgáltatások, raktározás, tárolás, szállítási
szolgáltatások, teheráruk kirakása, teher(áru)-szállítás.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás, bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), vendéglátóipar, átmeneti szállások bérlete,
étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése, éjjeli õrszolgálat.

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

185.086
(151) 2006.06.29.
M 04 04596
(220) 2004.11.15.
POLICHEM S.A., Luxembourg (LU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) PREVEGYNE
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 185.087
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04911
(220) 2004.12.09.
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MAMASZIGET
(511) 43 Gyorséttermek, különösen fogyasztásra elõkészített ételek
és italok árusításával/nyújtásával kapcsolatos éttermek és egyéb
berendezések, létesítmények mûködtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások; hazavitelre szánt ételek elkészítése és kínálása.
(111)
(210)
(732)
(740)

185.089
(151) 2006.06.29.
M 04 05063
(220) 2004.12.21.
Akzo Nobel Coatings Rt., Tiszaújváros (HU)
Kaiserné dr. Temesi Rita, Temesi Adorján Váradi Ügyvédi Iroda,
Miskolc

(541) SUPRA EZERMESTER
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; hígítók; színezõanyagok; korróziógátlók.
(111) 185.090
(151) 2006.06.29.
(210) M 06 00082
(220) 2006.01.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) GESSEDIL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
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számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
15 Hangszerek.
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.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 185.091
(151) 2006.06.29.
(210) M 06 00081
(220) 2006.01.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) DOBEDIL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 185.092
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00562
(220) 2005.02.10.
(732) Janka Tamás, Budapest (HU); Veres Csaba, Budapest (HU)
(541) SOUNDHEAD
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 185.093
(151) 2006.06.29.
(210) M 06 00080
(220) 2006.01.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) AMPEMIX
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 185.094
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00204
(220) 2005.01.17.
(732) Soltész Nagy Attila, Miskolc (HU)
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(111) 185.095
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00011
(220) 2005.01.04.
(732) MÉZESKÉK HUNGÁRIA Kft., Miskolc (HU)
(541) STROOPY
(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) 185.096
(151) 2006.06.29.
(210) M 05 00202
(220) 2005.01.17.
(732) Millenium-Heights Ingatlanforgalmazó és -fejlesztõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Tamás, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) M3 Shopping City
(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,

(111) 185.097
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04580
(220) 2004.11.15.
(732) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Ócsai József ügyvéd, Budapest
(541) Aranytárskártya Relax
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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.

(511) 9
Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; telefon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.
(111) 185.098
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04915
(220) 2004.12.09.
(732) TONDACH Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Gyõr
(541) Kastély Hódfarkú
(511) 19 Nem fém építõanyagok, tetõburkolatok, tetõhéjazatok és tetõfedõ anyagok.
(111) 185.100
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04919
(220) 2004.12.09.
(732) TONDACH Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Gyõr
(541) TONDACH, a tetõcserép!
(511) 19 Nem fém építõanyagok, tetõburkolatok, tetõhéjazatok és tetõfedõ anyagok.

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

185.103
(151) 2006.06.30.
M 03 05378
(220) 2003.12.09.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Zsoldos J. Demeter ügyvéd, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

Akció+

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

(111) 185.104
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04682
(220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó
és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)
(546)

(111) 185.101
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04573
(220) 2004.11.15.
(732) OSZ-CAR Kft., Budaörs (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 12 Abroncsok, belsõ gumiabroncstömlõk, biztonsági gyermekülések, biztonsági hevederek, biztonsági övek, csomagtartók,
csúszásgátló láncok, csúszásgátlók jármûabroncsokhoz, dísztárcsák, fejtámaszok, lengéscsillapítók, fékek, fogaskerekek, fordulatszám-csökkentõ áttételek, gépkocsi gumiabroncsok, karosszériák, lökhárítók, motorházfedelek, gépkocsialvázak, gépkocsik,
irányjelzõk, légzsákok, lopásgátlók, riasztók, pótkocsi-csatlakoztatók, utánfutók, rugók, szelepek, személygépkocsik, szélvédõk,
tanksapkák, tengelykapcsolók, ülések, üléshuzatok, visszapillantó tükrök.

(511) 30

Más gabonakészítmények: puffasztott búza natúr.

(111) 185.105
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04681
(220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó
és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)
(546)

(111) 185.102
(151) 2006.06.29.
(210) M 04 04586
(220) 2004.11.15.
(732) HOSPtess Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 30 Más gabonakészítmények: puffasztott rizs enyhén sózott
köménymagos.

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

(111) 185.106
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04680
(220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó
és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)
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(546)

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

185.109
(151) 2006.06.30.
M 04 04502
(220) 2004.11.10.
budmil Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Rt., Budapest (HU)
dr. Balogh Ákos ügyvéd, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 30

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

Más gabonakészítmények: puffasztott rizs enyhén sózott.

(111) 185.107
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04679
(220) 2004.11.22.
(732) Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó
és Gabonakereskedelmi Rt., Békéscsaba (HU)
(546)

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

(511) 30

Más gabonakészítmények: puffasztott rizs natúr.

(111) 185.108
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04503
(220) 2004.11.10.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) T-Origo
(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; automata
elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbanki szolgáltatások, adatbankokhoz való hozzáférési idõ bérlete és adatbankok üzemeltetése, valamint adatok, hírek, információk gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó felszerelésekkel és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekttanulmányok és
tervezési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel
kapcsolatosan.

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

185.110
(151) 2006.06.30.
M 04 04501
(220) 2004.11.10.
Alvetra u. Werfft AG, Bécs (AT)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

WERFALEX
5

Állatgyógyászati készítmények, cefalexin-antibiotikumok.

185.111
(151) 2006.06.30.
M 04 04500
(220) 2004.11.10.
Alvetra u. Werfft AG, Bécs (AT)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

TYLONG LA
5

Állatgyógyászati készítmények, tilozin-antibiotikumok.

185.112
(151) 2006.06.30.
M 04 04498
(220) 2004.11.10.
Márkó László, Budapest (HU)

PIRAMIS TEMETÕ

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelme.

(111) 185.113
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04496
(220) 2004.11.10.
(732) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai
Szabadalmi és Védjegy Iroda 1. sz. aliroda, Budapest
(546)

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, fõleg készülékek filmhangsávok rögzítésére.
37 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek javítása, elhasznált vagy részben megsemmisült filmhangsávok felújítása.
(111) 185.114
(151) 2006.07.04.
(210) M 04 04495
(220) 2004.11.10.
(732) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
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(546)

(511) 42

(111) 185.118
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04084
(220) 2004.10.05.
(732) Dexter Informatikai Kft., Pécs (HU)
(546)
Jogi kutatás, jogi szolgáltatások.

(111) 185.115
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04492
(220) 2004.11.10.
(732) Rapid Jane’s Nemzetközi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; nõi és férfi alsónemûk; pizsamák; pulóverek; nõi ruhák; sportruházati cikkek; textil ruhanemûk; gyermekruhák; öltönyök; nadrágok; rövidnadrágok; dzsekik; pólók; galléros pólóingek; zoknik; kosztümök; kabátok; fürdõruhák; sálak;
mellények; blúzok; sortok; melltartók; alsónemûk.
(111) 185.116
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04489
(220) 2004.11.10.
(732) PERFEKT Motorfelújítás Kft., Tata (HU)
(546)

185.119
M 04 04082
EU 1.2.3. Kft., Budapest (HU)
Nemesné V. Edit, Budapest

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

(151) 2006.06.30.
(220) 2004.10.05.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

185.120
(151) 2006.06.30.
M 04 02255
(220) 2004.05.12.
Magyar Terjesztés-Ellenõrzõ Szövetség, Budapest (HU)
dr. Fülöp László ügyvéd, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 37

(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.

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 185.117
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04488
(220) 2004.11.10.
(732) E-Build Információs és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fehér Judit ügyvéd, Dr. Fehér Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(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) 185.121
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04392
(220) 2004.11.02.
(732) New Century Xinhui Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
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rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 185.122
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 05067
(220) 2004.12.21.
(732) DialogMozaik Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Betéti
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ádámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 35 Reklámozás és az üzletmenettel kapcsolatos tevékenységek.
(111) 185.123
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04400
(220) 2004.11.02.
(732) MAGA Betéti Társaság, Újfehértó (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30

Gabona alapú vegyes ízesítésû drazsé.

(111) 185.124
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 05134
(220) 2004.12.30.
(732) GOLDEN PLAN General Tervezõ, Szervezõ és Kivitelezõ
Kft., Budapest (HU)
(546)

185.126
(151) 2006.06.30.
M 04 05025
(220) 2004.12.17.
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Levallois-Perret (FR)
dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(541) DANONE GIGA
(511) 29 Hús, hal, sonka, baromfi, vad, felvágott húsok fõként étvágygerjesztõként; szárított, tartósított és/vagy fõzött gyümölcsök és zöldségek, párolt gyümölcsök; lekvárok (dzsemek), gyümölcspépek, zselék; levesek; konzervételek, fõként hús, hal, sonka, baromfi és/vagy vadhúsból; édes vagy sós étvágygerjesztõk
gyümölcsökbõl és zöldségekbõl, úgy mint burgonya, ízesített
vagy natúr burgonyachips, szárított gyümölcskeverék és mindenféle elkészített olajtartalmú magvak, úgy mint földimogyoró, kesudió, minden olajtartalmú termék, fõként elkészített magvak,
mogyorók és olajos magvak, úgy mint földimogyoró, kesudió,
mini fõzött étkek, mint étvágygerjesztõ elõételek, tej, tejpor, zselésített, ízesített és felvert tejek; tejtermékek, nevezetesen: tejes
desszertek, joghurtok, joghurtitalok, habok, krémek, desszertkrémek, tejföl, vaj, kenhetõ sajtok, sajtok, érett sajtok, penészes érett
sajtok, éretlen friss sajtok és sós lében pácolt sajtok, túró, képlékeny és massza formában egyaránt árult friss sajtok, fõként tejbõl
vagy tejtermékekbõl készült ízesítés nélküli vagy ízesített frissítõ
italok, fõként tejbõl, tejes gyümölcstartalmú italokból készült
tejes üdítõitalok, erjesztett ízesítésmentes vagy ízesített tejes termékek, étkezési olajok, olívaolaj, étkezési zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé, kávé alapú üdítõ italok, csokoládé alapú üdítõitalok, cukor, rizs, puffasztott rizs, tápióka és liszt,
torták és piték (édes vagy sós), pizzák; ízesítésmentes vagy ízesített és/vagy töltött tészták, gabona alapú készítmények, reggeli
gabonafélék, fõként tésztából álló készételek. Fõként torta tésztából álló ételek, kenyér, kétszersültek, kekszek (édes vagy ízesített), ostyák, waffel, sütemények, tésztafélék, mindegyik termék
ízesítésmentes és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített, kenyér, keksz vagy tésztaféle tartalmú édes vagy sós étvágygerjesztõ elõételek, cukrászáru, étkezési jég, fõként joghurtból, fagylaltból, vízbõl készített jégbõl (étkezési jég), fagyasztott joghurtból
(étkezési jég), fagyasztott ízesített vízbõl készült étkezési fagylaltok, méz, só, mustár; ecet, fûszeres mártások; édes mártások,
tésztaöntetek, fûszerek.
32 Buborékmentes vagy buborékos vizek (ásvány vagy szénsavas), gyümölcs- vagy zöldséglevek, gyümölcs- vagy zöldségitalok, limonádék, szódák, gyömbérsör, sörbetek, italkészítmények,
szirupok/szörpök italokhoz, alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségkivonatok, tejes erjesztõanyagot tartalmazó alkoholmentes
italok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

185.127
(151) 2006.06.30.
M 04 05023
(220) 2004.12.17.
IGA FINANCE B.V., RC Amsterdam (NL)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 185.125
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 05128
(220) 2004.12.30.
(732) Gész Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)
(541) FLAVON KIDS
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.128
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 05022
(220) 2004.12.17.
(732) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)
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(541) Project Office - az egységes pályázati rendszer
(511) 35 Kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; információk
számítógépes adatbázisba való rendezése; információk számítógépes adatbázisban való szerkesztése; számítógépes nyilvántartások kezelése.
42 Számítógép-programozás, hardver-, szoftvertervezés, -fejlesztés; számítógépes programok sokszorosítása; programkidolgozás; számítógépes programok korszerûsítése; számítógépes
programozás; programfenntartás; szellemi tulajdon licencbe adása.

(élelmezésre); pálmaolaj (táplálkozásra); pektin táplálkozásra;
pikkalilli; kemény testû rákfélék; folyami rákok; étkezési repceolaj; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyó gubó emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sült burgonya, chips; szalonna; szardella, ajóka; szardínia; tartósított szarvasgomba; szezámolaj; tartósított szójabab táplálkozási használatra; tahini; tejes italok; tejoltó; tejsavó; tejszín; tejszínhab; apró
tengeri rákok; tengeri uborkák; tofu; tojásfehérje; tojáspor; tojássárgája; tonhal; tõzegáfonya szósz; vadhús; vaj; vajkrém;
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 185.129
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 05020
(220) 2004.12.17.
(732) Westport Company Kft., Budapest (HU)
(546)

185.132
(151) 2006.06.30.
M 04 05016
(220) 2004.12.17.
Erdõs László, Budapest (HU)
dr. Asbóth Domokos ügyvéd, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) POST-MOBIL
(511) 35 Reklámozás; marketing, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 25

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.130
(210) M 04 05019
(732) Kámán Tibor, Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.06.30.
(220) 2004.12.17.

185.133
(151) 2006.06.30.
M 04 05015
(220) 2004.12.17.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos ügyvéd, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SUN GOLD
(511) 32 Alkoholmentes italok, különösen gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italok készítéséhez.

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(111) 185.131
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 05017
(220) 2004.12.17.
(732) Órás István, Szentendre (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) GHOOSTY
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok; fõtt, fagyasztott, tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; ezen belül különösen a következõk; albumin étkezésre; algakivonatok étkezésre; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; amerikai mogyoróvaj;
feldolgozott amerikai mogyoró; angolszalonna; aszalt kókuszdió;
tartósított bab; baromfi; tartósított borsó; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka; csigatojások
(táplálkozási célra); csontolaj, étkezési; datolya; feldolgozott dió;
disznóhús; dzsemek; étkezési faggyú; fehérje emberi fogyasztásra; fésûkagyló; garnélarákok; tartósított gomba; gyömbérdzsem;
gyümölcshéj; gyümölcskocsonya (zselé); gyümölcskonzervek;
gyümölcspép; gyümölcssaláták; apró gyümölcsszeletkék; tartósított hagyma; hal; tartósított hal; halból készített ételek; halenyv,
zselatin táplálkozáshoz; halfilé; halkonzervek; hentesáruk; heringek; homár; hummusz; tartósított hús; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erõleves; húsleves koncentrátumok; készítmények
húsleveshez (táptalajhoz); joghurt; ehetõ kagylók; kagylók; kakaóvaj; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kazein táplálkozási használatra; kefir; kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír;
kolbász; konyha(kerti) növények, konzervált; krokett; kukoricaolaj; kumisz (tejes ital); languszták; lazac; lencse, tartósított; leveskészítmények; levesek; ehetõ madárfészkek; darált mandula;
margarin; mazsola; máj; májpástétom; étkezési napraforgóolaj;
tartósított olajbogyó; étkezési olajok; étkezési olívaolaj; osztriga;
pacal; paradicsomlé fõzéshez; paradicsompüré; pálmamagolaj

(111) 185.134
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04871
(220) 2004.12.06.
(732) DUSLO, akciová spolocnost, SAL’A, SZLOVÁK
KÖZTÁRSASÁG (SK)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.
Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) ADBLUE
(511) 1
Robbanómotorok kipufogógázai szelektív katalitikus redukciójára szolgáló karbamid vizes oldata.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

185.135
(151) 2006.06.30.
M 04 04869
(220) 2004.12.06.
Boletti Hungária Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Jeles Judit ügyvéd, Csatai és Jeles Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 30
35
39

Kávé, kávépótló szerek.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

(111) 185.136
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04868
(220) 2004.12.06.
(732) SALI Mûvek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
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(546)

(511) 11 Elektromos és nem elektromos ágymelegítõk, melegítõpárnák; elektromosan fûtött párnák és takarók nem gyógyászati
használatra.
24 Gyapjúszövetek, merinó és egyéb gyapjúszövetek, ágynemûk, ágynemû-garnitúrák, különösen gyapjúgarnitúrák, takarók
és párnák, gyermekágynemû-garnitúrák, díszterítõk ágyakra,
ágytakarók, hálózsákok és lepedõt helyettesítõ takarók, lábtakarók, takarók utazáshoz és más egyéb gyapjúkiegésztítõk, matracvásznak, bélésanyagok, bélések, matrachuzatok, háztartási vászonnemûk, egyéb textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
(111) 185.137
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04867
(220) 2004.12.06.
(732) SALI Mûvek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(541) SALI
(511) 11 Elektromos és nem elektromos ágymelegítõk, melegítõpárnák; elektromosan fûtött párnák és takarók nem gyógyászati
használatra.
24 Gyapjúszövetek, merinó és egyéb gyapjúszövetek, ágynemûk, ágynemû-garnitúrák, különösen gyapjúgarnitúrák, takarók
és párnák, gyermekágynemû-garnitúrák, díszterítõk ágyakra,
ágytakarók, hálózsákok és lepedõt helyettesítõ takarók, lábtakarók, takarók utazáshoz és más egyéb gyapjúkiegésztítõk, matracvásznak, bélésanyagok, bélések, matrachuzatok, háztartási vászonnemûk, egyéb textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
(111) 185.138
(210) M 04 04864
(732) Polyánki Balázs, Bicske (HU)
(546)

(151) 2006.06.30.
(220) 2004.12.06.

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

(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.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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.
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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

185.141
M 04 04733
Balis József, Budapest (HU)
Sonkoly Krisztina, Budapest

(151) 2006.06.30.
(220) 2004.11.24.

(111) 185.139
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04856
(220) 2004.12.06.
(732) Prieger Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Baltay Levente ügyvéd, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda,
Gyál
(541) ANIMA SOUND SYSTEM
(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
(111) 185.140
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04511
(220) 2004.11.11.
(732) Kania-Hungary Kft., Gyõr (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; dzsekik, egyenruhák,
felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák, fürdõsapkák,
fürdõszandálok, fürdõcipõk, fûzõs bakancsok, ingek, kabátok,
kesztyûk (ruházat), kezeslábasok (felsõruházat), készruhák, lábbelik, magasszárú cipõk, magasszárú lábbelik, melegítõk, szvetterek, mellények, mellények halászoknak/horgászoknak, nadrágok, papucsok, pólók, pulóverek, ruházat, ruhanemûk, sapkák, sálak, sárcipõk, sportcipõk, sportlábbelik, sporttrikók, strandlábbelik, strandruhák, svájcisapkák, barettek, szandálok, térdnadrágok,
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tornacipõk, tornaruházat, ujjatlan kesztyûk, vízhatlan ruházat,
zoknik, övek(ruházat).
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; különösen horgászcikkek; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz, halhorgok, hálók (sportcikkek), hernyóbelek horgászathoz, horgászbotok, horgászfelszerelések, horgászorsók, horgászzsinórok, kapásérzékelõk (horgászfelszerelés), kapásjelzõk (horgászfelszerelés), merítõzsákok horgászáshoz, mesterséges csalik horgászathoz, tengerparti halászhálók, úszók halászathoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; 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; számítógépes nyilvántartások
kezelése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; digitális képfelvételezés; feliratozás (filmeké);
fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangstúdiók (szolgáltatásai); kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk;
online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); rádióés televízióprogramok készítése; sport-, edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével);
sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;
testnevelés; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);
videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok
kölcsönzése; videoszalagok vágása; video (szalagra) filmezés;
zene összeállítása.

anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 185.143
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04719
(220) 2004.11.23.
(732) Vályi Gabriella, Debrecen (HU); OPÁL Kozmetikai Kft.,
Budapest (HU)
(740) Perlaki Jenõ, Budapest
(541) CIVITA
(511) 3
Bõrtápláló maszkok, bõrradírok, arckrémek, arctonikok,
arclemosók, krémpúderek, szemránckrémek, szappanok, kézápoló krémek, testápoló készítmények, napozószerek, bõrbarnító
krémek.
(111) 185.144
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04736
(220) 2004.11.24.
(732) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)
(546)

(111) 185.142
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04512
(220) 2004.11.11.
(732) Kania-Hungary Kft., Gyõr (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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-

(511) 5
16

Egészségügyi papírtörlõk.
Papíráruk.

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

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

185.146
(151) 2006.06.30.
M 04 04725
(220) 2004.11.24.
Gézavár Lakópark Kft., Budapest (HU)

LAURUS LAKÓPARK
37

185.148
(151) 2006.06.30.
M 04 04708
(220) 2004.11.23.
Fort James Operating Company, Atlanta, Georgia (US)
dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár
Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MARATHON
(511) 16 Toalettpapír, papírtörülközõk, szalvéták.
21 Toalettpapír-, papírtörülközõ- és szalvétaadagolók.
(111) 185.149
(210) M 04 04703
(732) Kovács Attila, Környe (HU)
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(546)

(111) 185.167
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04734
(220) 2004.11.24.
(732) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)
(546)

(511) 5
16
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111) 185.156
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04526
(220) 2004.11.11.
(732) HUNÍZ PÉCSI HÚS-DEPÓ Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Gábriel Gyula ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) HUNÍZ
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok és húskészítmények, ideértve különösen mindenféle tõkehúst, valamint füstölt hús és hentesárut, húskészítményt; tartósított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
(111) 185.158
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04728
(220) 2004.11.24.
(732) MONNALISA S.P.A., Arezzo (IT)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) MONNALISA
(511) 25 Ruhanemûk gyermekek számára.
(111) 185.160
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04727
(220) 2004.11.24.
(732) FROMAGERIES BEL, Paris (FR)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) PANDA
(511) 29 Tojások, tej (bármely formában), vaj, tejszín, sajtok és sajtspecialitások, joghurtok, tejproteinek és laktóz, tejélesztõk és
egyéb tejtermékek, tejes italok.
(111) 185.162
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04721
(220) 2004.11.24.
(732) LASSELSBERGER-KNAUF Építõipari Kft.,
Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) POLT-KONTAKT
(511) 1
Ipari ragasztók.
19 Nem fém építõanyagok.
(111) 185.165
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04735
(220) 2004.11.24.
(732) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)
(546)

(511) 5
16

Egészségügyi papírtörlõk.
Papíráruk.

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

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

Egészségügyi papírtörlõk.
Papíráruk.

185.169
(151) 2006.06.30.
M 04 04738
(220) 2004.11.24.
Bábolna Takarmányipari Kft., Bábolna (HU)
dr. Szabó Iván ügyvéd, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

Lotti

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra.
31 Tápanyagok állatok számára.
185.173
(151) 2006.06.30.
M 04 04740
(220) 2004.11.24.
ABX LOGISTICS Worldwide, Bruxelles (BE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) ABX
(511) 35 Import-export ügynökségek; üzleti tájékoztatás, üzeleti tanácsadás; reklámozás.
36 Biztosítási és viszontbiztosítási szolgáltatások fõként szállítás, tárolás, raktározás és áruk tárolása, raktárkészletek kezelése
és mozgatása, áruk kiszerelése, csomagolása és göngyölegezése,
áruszállítás, tároló konténerek bérlete, tárolóhelyek bérlete területén, valamint vámképviselõk mûködési körében.
39 Szállítási szolgáltatások közúton, vasúton, levegõben, tengeren és folyami úton; mindennemû áru szállítása, különösen veszélyes áruk, konténerek, göngyölegek, eszközök, nyersanyagok,
késztermékek, hulladék, fogyasztási cikkek, romlandó áruk, jármûvek, gyártóeszközök, felszerelések, élõ állatok, építõanyagok,
ipari, kémiai és gyógyszerészeti termékek szállítása; expressz
szállítási szolgáltatások; postai szállítás; tárolási szolgáltatások,
raktározása és áruk tárolása, raktárkészlet kezelése és mozgatása;
áruk csomagolása, göngyölegezése és kiszerelése; hajóbérleti
szerzõdések megkötésével kapcsolatos szolgáltatások; áruk, postai küldemények, csomagok, poggyászok, árucikkek vámszabad
raktárba helyezése, valamint általánosságban véve áruszállítás és
disztribúció; tranzitszolgáltatások; tájékoztatás szállítás és raktározás vonatkozásában; fuvarozási ügynöki munka; rakományokkal kapcsolatos ügynöki munka, tengeri fuvarozással kapcsolatos
ügynöki munka, tárolókonténerek bérlete, tárolóhelyek bérlete.
42 Minõség-ellenõrzési szolgáltatások áruk, különösen árucikkek vonatkozásában.
(111)
(210)
(732)
(740)

185.174
(151) 2006.06.30.
M 04 04532
(220) 2004.11.11.
SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) CORSODYL
(511) 3
Nem gyógyászati piperekészítmények, fogmosó szerek,
szájvizek és szájfrissítõk; szájápoló készítmények, fogászati zselék, fehérítõkészítmények, fogfényesítõ készítmények, fogfehérítõ készítmények és kötésgyorsítók, kozmetikai folteltávolító készítmények.
5
Gyógyászati szájápoló termékek, gyógyászati fogfényesítõ
készítmények, gyógyászati fogfehérítõ készítmények, gyógyászati szájvizek, gyógyászati fehérítõkészítmények.
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(111) 185.175
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04533
(220) 2004.11.11.
(732) KLOTILD INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT.,
Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) KLOTILD
(511) 9
Elektromos és elektronikus készülékek mûszaki funkciók
távvezérléséhez; kisegítõ, ellenõrzõ- és jelzõ- berendezések és
eszközök.
11 Normál üzemelésû és vészvilágító készülékek és berendezések.
(111) 185.176
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04522
(220) 2004.11.11.
(732) CMPMedica Információs Kft., Budapest (HU)
(541) CMPMedica
(511) 16 Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés.
(111) 185.177
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04531
(220) 2004.11.11.
(732) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi
Iparjogvédelmi Kft., Budapest
(541) NEXT
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).
(111) 185.178
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04268
(220) 2004.10.19.
(732) KOLEGIUM I.L., s.r.o., Bratislava (SK)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 30 Sütemények, tészták, zsemlék, liszttartalmú ételek, tészták,
kávé, kávé alapú italok, kávéaromák.
43 Gyorséttermek (snackbárok), éttermek.
(111) 185.179
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04759
(220) 2004.11.25.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BOND STREET ULTIMATE SELECTION
(511) 34 Nyers és feldolgozott dohány, beleértve szivarok, cigaretták, szivarkák, cigarettasodráshoz való dohány, pipadohány, bagó, tubák, dohánypótlók (nem gyógyászati célra); dohányzási cikkek, beleértve cigarettapapír és cigarettahüvelyek, cigarettaszûrõk, dohánytartó bádogdobozok, nem nemesfémbõl, ezek ötvözeteibõl vagy ezek bevonatával készült cigarettásdobozok és hamutartók; pipák, cigarettasodráshoz való zsebben hordható eszközök, öngyújtók; gyufák.

(740) dr. Bánfi László, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

185.181
(151) 2006.06.30.
M 04 04383
(220) 2004.10.29.
Hügli Food Kft., Budapest (HU)
dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

(111) 185.180
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04384
(220) 2004.10.29.
(732) Béres Alexandra, Szentendre (HU);
Barna Krisztián, Budapest (HU);
Nagy Katalin, Budapest (HU);
Klobusitzky Klaudia, Budapest (HU);
Takács József, Dunakeszi (HU)
M915

185.182
(151) 2006.06.30.
M 04 04381
(220) 2004.10.29.
Hügli Food Kft., Budapest (HU)
dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest

Mandoletti

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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.
185.183
(151) 2006.06.30.
M 04 04273
(220) 2004.10.19.
Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
(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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 185.184
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04265
(220) 2004.10.19.
(732) Oriental Herbs Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Ginkgo biloba extraktumból készült, tartalmazó gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra.
(111) 185.185
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04387
(220) 2004.10.29.
(732) Origami System’s Kft., Budapest (HU)
(591)

(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 érme-

bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
(111)
(210)
(732)
(740)

185.186
(151) 2006.06.30.
M 04 04389
(220) 2004.10.29.
Economos Austria GmbH, Judenburg (AT)
dr. Bánki Orsolya ügyvéd, Katona, Kölcsey-Rieden és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ECOPUR
(511) 17 Hõre lágyuló és öntött poliuretán elasztomereken alapuló
vagy azokból készült tömítések és azok részei, kivéve a poliuretán
szigetelõket és krém állagú tõmítõanyagokat.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

185.187
(151) 2006.06.30.
M 04 04274
(220) 2004.10.19.
Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések
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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 185.188
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04272
(220) 2004.10.19.
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH,
Frankfurt am Main (DE)
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tok, bútorvédõ huzatok, damaszt (szövet), díszpárnahuzatok, falikárpitok, tapéták textilanyagok, függönykikötõ zsinórok textilbõl, függönyök textilbõl vagy mûanyagból, gumírozott vásznak,
nem papíripari használatra, gyapjúszõnyeg, háztartási lenvászon,
kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez, kendervászon, kötött
szövetek, matrachuzatok, matracvásznak, mintás vászon, mûselyem szövetek, nem szõtt textíliák, nemez, filc, pamutbársony
(szövet), pamutkelmék, pamutanyagok, pamutvászon, karton, kalikó, párnahuzatok, pehelypaplan, posztó, kártolt gyapjúszövet,
rugalmas (elasztikus) szövetek, szalvéták (textilbõl), szövetek,
szövetek textilipari használatra, tafota, taft (szövet), tányéralátétek textilbõl, textilanyagok, textilanyagok lábbelikhez, törülközõk textilanyagból, tüll (fátyolszövet), tüllfüggönyök, vászon,
vászonnemû fürdõzéshez (a ruházat kivételével), viaszosvásznak
(asztalterítõk), zuhanyzófüggönyök textilbõl vagy mûanyagból,
zsákvászon, (kendervászon), zseníliaszövet, ágynemûk, ágytakarók, állatbõr utánzat szövetek.

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) AMANORM
(511) 5
Cukorbetegség elleni gyógyszerészeti készítmények.
(111) 185.189
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04275
(220) 2004.10.19.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) R-TIME
(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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 185.190
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04276
(220) 2004.10.19.
(732) Gelencsér Zoltán, Budapest (HU)
(546)

(111) 185.191
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04266
(220) 2004.10.19.
(732) Oriental Herbs Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Panax ginseng extraktumból készült, tartalmazó gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati használatra.
(111) 185.192
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04271
(220) 2004.10.19.
(732) DePuy, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Warsaw,
Indiana (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

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

Ortopédiai implantátumokkal használatos polietilénbetétek.

185.193
(151) 2006.06.30.
M 04 04758
(220) 2004.11.25.
MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Sárga & Fehér
(511) 16 Nyomdaipari termékek, telefonkönyvek, szakmai névsorok.
38 Információs szolgáltatások telefon, internet vagy egyéb távközlés útján, üzenetküldés és egyéb távközlési szolgáltatások.
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk, fényvédõ (sötétítõ) és fényáteresztõ
függönyök, drapériák, bútorszövetek és más lakástextíliák, valamint ezek alapanyagainak kollekciója; abroszvédõ alátétek (nem
papírból), ajtófüggönyök, anyagok fehérnemûkhöz, arctörlõk,
arctörülközõk (textilbõl), asztali futók, asztali vászonnemû (textilanyagból), asztalterítõk (nem papírból), barhent, pamutszövet,
bársony, brokátok, bútorhuzatok textilbõl, bútorszövetek, kárpi-

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
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185.194
(151) 2006.06.30.
M 04 04258
(220) 2004.10.19.
Sallai Györgyné, Zalaszentapát (HU)

YURIGER

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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(111) 185.195
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04262
(220) 2004.10.19.
(732) Filmbank Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
28 Játékok, játékszerek, különösen társasjátékok.
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ-, 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.
(111) 185.196
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04386
(220) 2004.10.29.
(732) SZILAS-METÁL Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(591)
(511) 16 Tanszerek, taneszközök, különösen mágnesfóliás kirakós
oktatóeszközök.
(111) 185.197
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04385
(220) 2004.10.29.
(732) SZILAS-METÁL Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Tanszerek, taneszközök, különösen mágnesfóliás kirakós
oktatóeszközök.
(111) 185.198
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04382
(220) 2004.10.29.
(732) Hügli Food Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Pro-Tiszt
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(111) 185.199
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04756
(220) 2004.11.25.
(732) CubiTeam Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(111) 185.200
(151) 2006.06.30.
(210) M 04 04757
(220) 2004.11.25.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Purchase, New York állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TWISTOS
(511) 29 Elsõsorban burgonyát, diót és egyéb gyümölcs- és zöldségalapanyagokat, illetve ezek kombinációját tartalmazó kész gyorsételek, így sült burgonya, burgonyaszirom, tarochips, sült sertéshúsos gyorsételek, marhahúsos rudacskák, csíkokra vágott marhahús, fondümártások gyorsételekhez és chili.
30 Elsõsorban gabonaféléket tartalmazó kész gyorsételek, így
kukoricachips, tortillachips, rizschips, rizsbõl készült kétszersült,
sós keksz, sós rúd, puffasztott és extrudált snackételek, energiaszeletek; pattogatott kukorica; édesített pattogatott kukorica és
mogyoró; salsaszósz, mártások, gabona- és gabonapehely alapú
snackételek; kétszersültek, sütemények, édes kekszek, kenyérfélék.
(111) 185.201
(151) 2006.07.04.
(210) M 04 04504
(220) 2004.11.10.
(732) DePuy, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Warsaw,
Indiana (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ORTHOGENESIS LPS
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek daganatos betegségek által
és csont elvesztésével sérült végtagok kezelésére.
(111)
(210)
(732)
(740)

185.202
(151) 2006.07.04.
M 04 03799
(220) 2004.09.10.
Balázs Filament Kft., Budapest (HU)
Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(111) 185.203
(151) 2006.07.04.
(210) M 06 00399
(220) 2006.02.06.
(732) DUNA-COOP Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Dunaharaszti (HU)
(541) JODOFOAM
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
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fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
A rovat 395 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 176.146, 176.149,
176.150, 176.155, 179.281, 179.972, 180.197, 180.534, 181.032,
181.238, 181.653–181.656, 182.320, 182.345–182.347, 183.431,
183.537, 183.574, 183.722, 184.181, 184.182, 184.184, 184.193,

184.215, 184.218, 184.543, 184.544, 184.641, 184.759–184.763,
184.766, 184.769–184.778, 184.782, 184.783, 184.792, 184.793,
184.796–184.860, 184.862–184.866, 184.870–184.873, 184.875,
184.878–184.882, 184.888–184.920, 184.922, 184.923,
184.925–184.941, 184.954–184.956, 184.959, 184.972–185.022,
185.024–185.059, 185.061–185.070, 185.072–185.083,
185.085–185.087, 185.089–185.098, 185.100–185.144, 185.146,
185.148, 185.149, 185.156, 185.158, 185.160, 185.162, 185.165,
185.167, 185.169, 185.173–185.203
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Védjegyoltalom megszûnése

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 117.122
(210) M 74 02079
(180) 2005.11.19
(111) 117.123
(210) M 74 02077
(180) 2005.11.30
(111) 117.339
(210) M 75 00286
(180) 2005.11.02
(111) 117.340
(210) M 75 00294
(180) 2005.11.02
(111) 117.342
(210) M 75 00300
(180) 2005.11.20
(111) 117.451
(210) M 75 00500
(180) 2005.11.08
(111) 117.461
(210) M 75 00557
(180) 2005.11.03
(111) 117.654
(210) M 75 00956
(180) 2005.11.03
(111) 117.788
(210) M 75 01278
(180) 2005.11.12
(111) 117.841
(210) M 75 01939
(180) 2005.11.01
(111) 118.154
(210) M 75 01546
(180) 2005.11.26

(111) 125.369
(210) M 85 01812
(180) 2005.11.14
(111) 125.370
(210) M 85 01821
(180) 2005.11.15
(111) 125.374
(210) M 85 01871
(180) 2005.11.22
(111) 125.375
(210) M 85 01872
(180) 2005.11.22
(111) 125.376
(210) M 85 01873
(180) 2005.11.22
(111) 125.380
(210) M 85 01878
(180) 2005.11.22
(111) 125.443
(210) M 85 01787
(180) 2005.11.06
(111) 125.468
(210) M 85 01771
(180) 2005.11.01
(111) 125.471
(210) M 85 01783
(180) 2005.11.06
(111) 125.478
(210) M 85 01817
(180) 2005.11.15
(111) 125.487
(210) M 85 01820
(180) 2005.11.15

(111) 118.301
(210) M 75 01550
(180) 2005.11.27

(111) 125.492
(210) M 85 01853
(180) 2005.11.20

(111) 118.541
(210) M 75 01422
(180) 2005.11.11

(111) 139.759
(210) M 95 03496
(180) 2005.11.28
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(111) 139.760
(210) M 95 03497
(180) 2005.11.28

(111) 143.943
(210) M 95 03130
(180) 2005.11.01

(111) 139.762
(210) M 95 03580
(180) 2005.11.30

(111) 143.945
(210) M 95 03179
(180) 2005.11.07

(111) 139.763
(210) M 95 03579
(180) 2005.11.30

(111) 145.057
(210) M 95 03271
(180) 2005.11.10

(111) 139.764
(210) M 95 03578
(180) 2005.11.30

(111) 145.058
(210) M 95 03272
(180) 2005.11.10

(111) 139.765
(210) M 95 03577
(180) 2005.11.30

(111) 145.059
(210) M 95 03273
(180) 2005.11.10

(111) 139.766
(210) M 95 03498
(180) 2005.11.28

(111) 145.060
(210) M 95 03274
(180) 2005.11.10

(111) 139.768
(210) M 95 03582
(180) 2005.11.30

(111) 145.061
(210) M 95 03292
(180) 2005.11.13

(111) 139.769
(210) M 95 03583
(180) 2005.11.30

(111) 145.062
(210) M 95 03293
(180) 2005.11.13

(111) 139.770
(210) M 95 03173
(180) 2005.11.07

(111) 145.063
(210) M 95 03294
(180) 2005.11.13

(111) 141.270
(210) M 95 03487
(180) 2005.11.27

(111) 145.064
(210) M 95 03296
(180) 2005.11.13

(111) 142.218
(210) M 95 03573
(180) 2005.11.30

(111) 145.065
(210) M 95 03329
(180) 2005.11.14

(111) 142.219
(210) M 95 03575
(180) 2005.11.30

(111) 145.067
(210) M 95 03332
(180) 2005.11.15

(111) 142.303
(210) M 95 03574
(180) 2005.11.30

(111) 145.069
(210) M 95 03372
(180) 2005.11.16

(111) 143.941
(210) M 95 03127
(180) 2005.11.01

(111) 145.071
(210) M 95 03379
(180) 2005.11.17

(111) 143.942
(210) M 95 03129
(180) 2005.11.01

(111) 145.077
(210) M 95 03469
(180) 2005.11.24
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(111) 145.078
(210) M 95 03470
(180) 2005.11.24

(111) 146.303
(210) M 95 03492
(180) 2005.11.27

(111) 145.079
(210) M 95 03471
(180) 2005.11.24

(111) 146.324
(210) M 95 03491
(180) 2005.11.27

(111) 145.080
(210) M 95 03472
(180) 2005.11.24

(111) 147.820
(210) M 95 03474
(180) 2005.11.24

(111) 145.081
(210) M 95 03473
(180) 2005.11.24

(111) 148.324
(210) M 95 03276
(180) 2005.11.10

(111) 145.082
(210) M 95 03522
(180) 2005.11.29

(111) 148.325
(210) M 95 03279
(180) 2005.11.13

(111) 145.213
(210) M 95 03168
(180) 2005.11.06

(111) 148.327
(210) M 95 03281
(180) 2005.11.13

(111) 145.214
(210) M 95 03177
(180) 2005.11.07

(111) 148.328
(210) M 95 03285
(180) 2005.11.13

(111) 145.215
(210) M 95 03183
(180) 2005.11.07

(111) 148.329
(210) M 95 03288
(180) 2005.11.13

(111) 145.248
(210) M 95 03178
(180) 2005.11.07

(111) 148.330
(210) M 95 03289
(180) 2005.11.13

(111) 145.250
(210) M 95 03399
(180) 2005.11.20

(111) 148.332
(210) M 95 03291
(180) 2005.11.13

(111) 145.251
(210) M 95 03412
(180) 2005.11.21

(111) 148.334
(210) M 95 03302
(180) 2005.11.14

(111) 145.642
(210) M 95 02806
(180) 2005.10.04

(111) 148.341
(210) M 95 03429
(180) 2005.11.22

(111) 145.888
(210) M 95 03459
(180) 2005.11.23

(111) 148.343
(210) M 95 03527
(180) 2005.11.29

(111) 146.006
(210) M 95 03504
(180) 2005.11.28

(111) 148.344
(210) M 95 03563
(180) 2005.11.29

(111) 146.302
(210) M 95 03386
(180) 2005.11.17

(111) 148.345
(210) M 95 03564
(180) 2005.11.29
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(111) 148.346
(210) M 95 03565
(180) 2005.11.29

(111) 148.368
(210) M 95 03260
(180) 2005.11.10

(111) 148.347
(210) M 95 03566
(180) 2005.11.29

(111) 148.369
(210) M 95 03262
(180) 2005.11.10

(111) 148.348
(210) M 95 03567
(180) 2005.11.29

(111) 148.370
(210) M 95 03263
(180) 2005.11.10

(111) 148.356
(210) M 95 03204
(180) 2005.11.09

(111) 148.371
(210) M 95 03264
(180) 2005.11.10

(111) 148.357
(210) M 95 03205
(180) 2005.11.09

(111) 148.372
(210) M 95 03265
(180) 2005.11.10

(111) 148.358
(210) M 95 03238
(180) 2005.11.10

(111) 148.373
(210) M 95 03266
(180) 2005.11.10

(111) 148.359
(210) M 95 03251
(180) 2005.11.10

(111) 148.374
(210) M 95 03267
(180) 2005.11.10

(111) 148.360
(210) M 95 03252
(180) 2005.11.10

(111) 148.375
(210) M 95 03268
(180) 2005.11.10

(111) 148.361
(210) M 95 03253
(180) 2005.11.10

(111) 148.376
(210) M 95 03269
(180) 2005.11.10

(111) 148.362
(210) M 95 03254
(180) 2005.11.10

(111) 148.377
(210) M 95 03270
(180) 2005.11.10

(111) 148.363
(210) M 95 03255
(180) 2005.11.10

(111) 148.399
(210) M 95 03149
(180) 2005.11.03

(111) 148.364
(210) M 95 03256
(180) 2005.11.10

(111) 148.400
(210) M 95 03153
(180) 2005.11.03

(111) 148.365
(210) M 95 03257
(180) 2005.11.10

(111) 148.403
(210) M 95 03190
(180) 2005.11.08

(111) 148.366
(210) M 95 03258
(180) 2005.11.10

(111) 148.404
(210) M 95 03191
(180) 2005.11.08

(111) 148.367
(210) M 95 03259
(180) 2005.11.10

(111) 148.405
(210) M 95 03192
(180) 2005.11.08
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(111) 148.425
(210) M 95 03418
(180) 2005.11.21

(111) 148.464
(210) M 95 03341
(180) 2005.11.15

(111) 148.427
(210) M 95 03558
(180) 2005.11.29

(111) 148.468
(210) M 95 03362
(180) 2005.11.15

(111) 148.429
(210) M 95 03557
(180) 2005.11.29

(111) 148.469
(210) M 95 03363
(180) 2005.11.15

(111) 148.430
(210) M 95 03556
(180) 2005.11.29

(111) 148.470
(210) M 95 03368
(180) 2005.11.16

(111) 148.431
(210) M 95 03555
(180) 2005.11.29

(111) 148.474
(210) M 95 03428
(180) 2005.11.22

(111) 148.432
(210) M 95 03339
(180) 2005.11.15

(111) 148.475
(210) M 95 03430
(180) 2005.11.22

(111) 148.435
(210) M 95 03242
(180) 2005.11.10

(111) 148.476
(210) M 95 03451
(180) 2005.11.23

(111) 148.436
(210) M 95 03278
(180) 2005.11.13

(111) 148.482
(210) M 95 03485
(180) 2005.11.27

(111) 148.454
(210) M 95 03402
(180) 2005.11.20

(111) 148.489
(210) M 95 03286
(180) 2005.11.13

(111) 148.455
(210) M 95 03237
(180) 2005.11.10

(111) 148.497
(210) M 95 03520
(180) 2005.11.29

(111) 148.456
(210) M 95 03184
(180) 2005.11.07

(111) 148.536
(210) M 95 03521
(180) 2005.11.29

(111) 148.457
(210) M 95 03203
(180) 2005.11.09

(111) 148.537
(210) M 95 03553
(180) 2005.11.29

(111) 148.459
(210) M 95 03244
(180) 2005.11.10

(111) 148.540
(210) M 95 03561
(180) 2005.11.29

(111) 148.460
(210) M 95 03337
(180) 2005.11.15

(111) 148.542
(210) M 95 03587
(180) 2005.11.30

(111) 148.463
(210) M 95 03275
(180) 2005.11.10

(111) 148.543
(210) M 95 03554
(180) 2005.11.29
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(111) 148.544
(210) M 95 03560
(180) 2005.11.29

(111) 148.995
(210) M 95 03146
(180) 2005.11.02

(111) 148.545
(210) M 95 03559
(180) 2005.11.29

(111) 149.005
(210) M 95 03135
(180) 2005.11.01

(111) 148.557
(210) M 95 03370
(180) 2005.11.16

(111) 149.006
(210) M 95 03134
(180) 2005.11.01

(111) 148.558
(210) M 95 03310
(180) 2005.11.14

(111) 149.025
(210) M 95 03132
(180) 2005.11.01

(111) 148.562
(210) M 95 03340
(180) 2005.11.15

(111) 149.047
(210) M 95 03151
(180) 2005.11.03

(111) 148.563
(210) M 95 03338
(180) 2005.11.15

(111) 149.223
(210) M 95 03303
(180) 2005.11.14

(111) 148.565
(210) M 95 03366
(180) 2005.11.16

(111) 149.231
(210) M 95 03239
(180) 2005.11.10

(111) 148.567
(210) M 95 03311
(180) 2005.11.14

(111) 149.245
(210) M 95 03585
(180) 2005.11.30

(111) 148.568
(210) M 95 03299
(180) 2005.11.14

(111) 149.275
(210) M 95 03503
(180) 2005.11.28

(111) 148.772
(210) M 95 03327
(180) 2005.11.14

(111) 149.276
(210) M 95 03507
(180) 2005.11.28

(111) 148.844
(210) M 95 03420
(180) 2005.11.22

(111) 149.277
(210) M 95 03508
(180) 2005.11.28

(111) 148.912
(210) M 95 03150
(180) 2005.11.03

(111) 149.278
(210) M 95 03551
(180) 2005.11.29

(111) 148.953
(210) M 95 03456
(180) 2005.11.23

(111) 149.279
(210) M 95 03552
(180) 2005.11.29

(111) 148.978
(210) M 95 03122
(180) 2005.11.01

(111) 149.473
(210) M 95 03356
(180) 2005.11.15

(111) 148.980
(210) M 95 03123
(180) 2005.11.01

(111) 149.564
(210) M 95 03531
(180) 2005.11.29
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(111) 149.568
(210) M 95 03533
(180) 2005.11.29

(111) 150.015
(210) M 95 03305
(180) 2005.11.14

(111) 149.721
(210) M 95 03297
(180) 2005.11.13

(111) 150.024
(210) M 95 03449
(180) 2005.11.23

(111) 149.744
(210) M 95 03349
(180) 2005.11.15

(111) 150.083
(210) M 95 03322
(180) 2005.11.14

(111) 149.756
(210) M 95 03350
(180) 2005.11.15

(111) 150.084
(210) M 95 03321
(180) 2005.11.14

(111) 149.760
(210) M 95 03416
(180) 2005.11.21

(111) 150.085
(210) M 95 03323
(180) 2005.11.14

(111) 149.803
(210) M 95 03545
(180) 2005.11.29

(111) 150.092
(210) M 95 03318
(180) 2005.11.14

(111) 149.808
(210) M 95 03544
(180) 2005.11.29

(111) 150.187
(210) M 95 03477
(180) 2005.11.24

(111) 149.816
(210) M 95 03387
(180) 2005.11.17

(111) 150.235
(210) M 95 03316
(180) 2005.11.14

(111) 149.819
(210) M 95 03443
(180) 2005.11.22

(111) 150.276
(210) M 95 03528
(180) 2005.11.29

(111) 149.821
(210) M 95 03543
(180) 2005.11.29

(111) 150.608
(210) M 95 03510
(180) 2005.11.28

(111) 149.827
(210) M 95 03475
(180) 2005.11.24

(111) 150.621
(210) M 95 03358
(180) 2005.11.15

(111) 149.829
(210) M 95 03517
(180) 2005.11.29

(111) 151.907
(210) M 95 03415
(180) 2005.11.21

(111) 149.830
(210) M 95 03518
(180) 2005.11.29

(111) 152.181
(210) M 95 03171
(180) 2005.11.06

(111) 149.833
(210) M 95 03541
(180) 2005.11.29

(111) 152.182
(210) M 95 03313
(180) 2005.11.14

(111) 149.835
(210) M 95 03542
(180) 2005.11.29

(111) 152.293
(210) M 95 03374
(180) 2005.11.16
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése
(111) 152.885
(210) M 95 03197
(180) 2005.11.08

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 153.271
(210) M 95 02822
(180) 2005.10.04

(111) 133.058
(732) Woolworths Plc., London (GB)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 154.924
(210) M 95 03458
(180) 2005.11.23

(111) 184.602
(732) G-mentor Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bezsilla Katalin ügyvéd, Budapest

(111) 155.239
(210) M 95 03261
(180) 2005.11.10

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

(111) 159.283
(210) M 95 03442
(180) 2005.11.22

Védjegyoltalom törlése

(111) 160.108
(210) M 95 03394
(180) 2005.11.17

(111) 157.316
(732) Sziklai Katalin, Budapest (HU)

(210) M 95 03145

(111) 163.441
(732) AGRE Kompresszor Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Vida Sándor, Budapest

A rovat 213 db közlést tartalmaz.

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása

(111) 118.116
(732) GE HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Budapest (HU)

(111) 126.068
(732) SYNGENTA LIMITED, Guildford, Surrey (UK)
(111) 126.081
(732) YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION, Tokyo (JP)

(111) 118.169
(732) Rolls-Royce Motor Cars Limited, Bracknell Berkshire (GB)

(111) 126.090
(732) CNA Holdings, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Summit, New Jersey (US)

(111) 118.250
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.,
Budapest (HU)
(111) 118.273
(732) DaimlerChrysler Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Auburn Hills, Michigan állam (US)

(111) 126.524
(732) Merck & Co., Inc., Rahway (US)

(111) 118.512
(732) BorgWarner Inc., Michigan (US)

(111) 126.713
(111) 126.714
(732) FORTRON INDUSTRIES, Summit, New Jersey (US)

(111) 118.591
(732) Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)

(111) 126.745
(732) MERCK & Co., Inc., Rahway, New Jersey (US)

(111) 119.069
(732) Victor Company of Japan, Limited, Yokohama City (JP)

(111) 141.997
(732) HomElectric Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

(111) 119.133
(732) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)

(111) 145.537
(111) 145.538
(732) Nature’s Sunshine Products Inc., Provo, Utah (US)

(111) 119.224
(732) Cadbury Beverages B.V., Amsterdam (NL)
(111) 120.627
(732) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION (Delaware
állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Dallas, Texas (US)
(111) 120.702
(732) E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
Delaware (US)

(111) 146.230
(732) MEGGLE AG, Wasserburg (DE)
(111) 146.453
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(111) 147.518
(732) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

(111) 125.778
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 147.581
(732) Népszabadság Zrt., Budapest (HU)

(111) 125.919
(732) Hagyományok Háza, Budapest (HU)

(111) 147.728
(732) Ryder System, Inc. (Florida államban bejegyzett cég), Miami,
Florida (US)

(111) 126.001
(732) Lernco Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Wilmington,
Delaware (US)

(111) 148.250
(732) dr. Ruttner György, Budapest (HU)

(111) 126.061
(732) Sakrete Inc., Cincinatti, Ohio (US)

(111) 148.444
(732) TAKEDA PHARMACEUTICAL Company Limited, Osaka (JP)

(111) 126.066
(732) GEZE Grundstücks-und Beteiligungsgesellschaft mbH.,
Leonberg (DE)

(111) 148.673
(732) ROMANTIK 2000 Aluradiátor Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Balassagyarmat (HU)
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása
(111) 148.954
(111) 148.957
(111) 148.971
(732) Haier Group Corporation, Qingdao, Shandong Province (CN)

(111) 149.726
(732) GM DAEWOO Auto & Technology Company, Incheon (KR)
(111) 149.796
(732) BUNDY Kft., Jászárokszállás (HU)

(111) 149.023
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 149.825
(732) BIOFORM INC., Wisconsin 53045 (US)

(111) 149.157
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia állam (US)

(111) 149.880
(732) Citibank N.A., New York, New York (US)

(111) 149.161
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(111) 149.213
(732) Dr. Pendl & Dr. Piswanger International Vezetõi Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(111) 149.346
(732) SZAMOS MARCIPÁN Kft., Pilisvörösvár (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

149.900
149.913
149.914
149.916
149.917
International Paper - Kwidzyn S.A., Kwidzyn (PL)

(111) 149.988
(732) R.e.g.õ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 149.397
(732) AB Dick Company, Niles, Illinois (US)

(111) 150.038
(732) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet,
Budapest (HU)

(111) 149.437
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia állam (US)

(111) 150.115
(732) Székesfehérvári Hûtõipari Rt., Székesfehérvár (HU)

(111) 149.441
(732) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet,
Budapest (HU)

(111) 150.145
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 149.442
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia állam (US)

(111) 150.219
(732) Western Power Distribution Investments Limited, Bristol (GB)

(111) 149.471
(732) Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Zalaegerszeg (HU)

(111) 150.227
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

(111) 149.494
(732) E.I. DU PONT DE NEMOURS and COMPANY, Wilmington,
Delaware (US)

(111) 150.233
(732) Deloitte Touche Tohmatsu, Zürich (CH)

(111) 149.513
(732) Citibank N.A., New York, New York (US)

(111) 150.346
(111) 150.347
(732) European Drinks S.A., Nagyvárad (RO)

(111) 149.551
(111) 149.557
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ cég), New York, New York (US)

(111) 150.378
(732) FIRST INTERNATIONAL COMPUTER, INC., Taipei,
Taiwan 114, R.O.C (TW)

(111) 149.587
(732) GM DAEWOO Auto & Technology Company, Incheon (KR)
(111) 149.624
(732) Citibank N.A., New York, New York (US)
(111) 149.643
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(111) 149.658
(732) International Paper - Kwidzyn S.A., Kwidzyn (PL)

(111) 150.389
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint
mûködõ Vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
(111) 150.416
(732) UNISYS CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint
mûkõdõ vállalat), BLUE BELL, Pennsylvania (US)
(111) 150.658
(732) The Zig Ziglar Corporation, Addison, Texas (US)
(111) 150.688
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

M929

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti védjegyoltalom megújítása
(111) 150.855
(732) The Fladgate Partnership - Vinhos, S.A., Vila Nova De Gaia (PT)

(111) 152.741
(732) Action Electronics Co., Ltd., Tao-Yuan Hsien (TW)

(111) 150.919
(732) New Zealand Kiwifruit Marketing Board, Auckland (NZ)

(111) 153.096
(732) Lippai János, Budapest (HU)

(111) 151.005
(732) FUJITSU GENERAL LIMITED, Kanagawa-ken (JP)

(111) 153.104
(732) REAL-TEAM Informatikai Elektronikai Betéti Társaság,
Budapest (HU)

(111) 151.026
(732) Church & Dwight Co., Inc., Delaware Államban, Amerikai
Egyesült Államok bej.cég, Princeton, New Jersey (US)

(111) 153.143
(732) BROWN Nicholas, Wadhurst, East Sussex (GB)

(111) 151.239
(732) Mariano Esquitino Madrid, Elche/Alicante (ES)

(111) 153.481
(732) MERCK & Co., Inc. (New Jersey állam törvényei szerint mûködõ
cég), Whitehouse Station, New Jersey (US)

(111) 151.271
(732) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme), Guyancourt (FR)

(111) 153.577
(732) Rhodia Inc., Cranbury,NJ (US)

(111) 151.380
(732) ÖZKÖYLÜM TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED
SIRKETI, Yenibosna-Istanbul (TR)

(111) 153.582
(732) Western Power Distribution Investments Limited, Bristol (GB)

(111) 151.596
(732) MERCK & Co., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),
Whitehouse Station, New Jersey (US)

(111) 154.651
(732) Fruit Shippers Limited, Nassau (BS)
(111) 154.655
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 151.748
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 154.676
(732) IKON Office Solutions West, Inc. (Delaware államban bejegyzett
cég), Portland, Oregon (US)

(111) 151.749
(732) Rhodia Inc., Cranbury,NJ (US)

(111) 154.775
(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, Port Louis (MU)

(111) 151.751
(732) LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 155.623
(732) KYE SYSTEMS CORPORATION, Taipei Hsien (TW)

(111) 151.871
(732) Tanner Krolle & Company Limited, London (GB)

(111) 156.323
(111) 156.324
(732) G.T.T.E. Transilvania General Import-Export S.R.L.,
Nagyvárad (RO)

(111) 151.921
(732) Aurora Corporation, Taipei (TW)
(111) 152.051
(732) KOTOBUKI & CO. LTD., Kyoto-shi, Kyoto-fu (JP)

(111) 156.884
(732) DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)

(111) 152.337
(732) Pipelife Norge AS, Surnadal (NO)
(111) 152.346
(732) BONGRAIN S.A., (a French société anonyme), Guyancourt (FR)

(111) 173.029
(732) Western Power Distribution Investments Limited, Bristol (GB)
A rovat 110 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti vegyes védjegyközlemények

Vegyes védjegyközlemények

(111) 146.230
(732) MEGGLE AG, Wasserburg (DE)

Jogutódlás
(111) 119.563
(111) 120.849
(732) KB Seiren, Ltd., Sabae-city, Fukui (JP)

(111) 150.166
(732) Bayldon Holdings Limited, Limassol, Cyprus (CY)
(111) 152.776
(732) YOPPI Hungary Kft., Budapest (HU)

(111) 121.183
(732) Typhoo Tea Limited, Moreton, Wirral, Merseyside (UK)

(111) 153.347
(732) PIKOSYSTEM Kórházi Technológiai Rt., Budapest (HU)

(111) 122.146
(111) 122.500
(732) Imation Ireland Limited, Dublin 1 (IE)

(111) 153.464
(732) Textron Innovations Inc., Providence, Rhode Island (US)

(111) 122.624
(111) 122.625
(732) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), Stockholm (SE)
(111) 123.232
(732) Imation Ireland Limited, Dublin 1 (IE)
(111) 125.332
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett
cég), Midland, Michigan (US)
(111) 128.975
(732) Barton & Guestier S.A.S., Blanquefort (FR)
(111) 135.762
(732) Rentokil Initial 1927 plc, London (GB)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

154.018
154.188
154.189
154.221
154.222
154.224
154.306
154.309
154.313
154.321
154.482
154.525
154.526
155.535
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 156.256
(732) EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)

(111) 138.180
(732) KABUSHIKI KAISHA CHINON, Suwa-shi,Nagano (JP)

(111) 156.668
(732) BELVEDERE, Beaune (FR)

(111) 141.284
(732) „DYMOL” Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)

(111) 156.792
(732) MARKET STRATÉGIA Tanácsadó, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 141.606
(732) Bayldon Holdings Limited, Limassol, Cyprus (CY)
(111) 141.758
(732) Procter & Gamble International Operations S.A., Petit-Lancy 1,
Geneva (CH)
(111) 142.996
(732) YASEC Kerékpár Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 145.634
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Florida (US)
(111) 146.041
(732) Procter & Gamble International Operations S.A., Petit-Lancy 1,
Geneva (CH)

(111) 157.568
(732) LEHEL-OFFICE Kft., Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

M931

158.265
158.266
158.939
158.940
158.941
158.943
158.944
158.946
159.437
159.438
159.439
160.385
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti vegyes védjegyközlemények
(111) 160.405
(732) Millward Brown UK Limited, Warwick, Warwickshire (GB)

(111) 172.151
(732) GENZYME CORPORATION, Cambridge, Massachusetts (US)

(111) 160.600
(732) DELB Holding B.V., Zoetermeer (NL)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

172.246
172.247
172.252
172.253
172.254
EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)

(111)
(111)
(111)
(732)

172.419
172.690
172.691
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 161.020
(111) 161.914
(111) 162.044
(111) 162.050
(111) 162.052
(111) 162.053
(111) 162.054
(111) 162.055
(111) 162.056
(111) 162.061
(111) 162.062
(111) 162.065
(111) 162.068
(111) 162.070
(111) 162.604
(111) 162.813
(111) 162.989
(111) 163.316
(111) 163.766
(111) 163.927
(111) 163.957
(111) 163.958
(111) 164.371
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 164.485
(732) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), Stockholm (SE)
(111) 164.684
(111) 165.146
(111) 165.227
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 165.907
(732) Textron Innovations Inc., Providence, Rhode Island (US)

(111) 172.803
(732) DELB Holding B.V., Zoetermeer (NL)
(111) 173.044
(732) Rímek és Ritmusok Mecsekaljáról Alapítvány, Pécs (HU)
(111) 173.077
(732) GENZYME CORPORATION, Cambridge, Massachusetts (US)
(111) 174.296
(732) Millward Brown UK Limited, Warwick, Warwickshire (GB)
(111) 174.383
(732) BÉE-HÁLÓZAT Élelmiszer Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 174.698
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 174.799
(732) Don Pepe Vendéglátóipai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(111) 175.461
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 165.945
(111) 166.984
(111) 167.341
(111) 168.642
(111) 168.643
(111) 168.986
(111) 169.900
(111) 169.901
(111) 170.607
(111) 170.626
(111) 170.792
(111) 170.794
(111) 171.095
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 175.866
(111) 175.875
(732) EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)

(111) 171.247
(732) PDL BIOPHARMA, INC., Fremont, California (US)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 171.735
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

176.031
176.032
176.039
176.040
176.041
Bayldon Holdings Limited, Limassol, Cyprus (CY)

(111) 176.216
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

M932

176.219
176.226
176.227
176.229
176.231
Bayldon Holdings Limited, Limassol, Cyprus (CY)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti vegyes védjegyközlemények
(111) 176.329
(732) PDL BIOPHARMA, INC., Fremont, California (US)

(111) 181.718
(732) BioHungaricum Kft., Szarvas (HU)

(111) 176.614
(732) EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)

(111) 183.320
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)

(111) 176.883
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 183.522
(732) Bayldon Holdings Limited, Limassol, Cyprus (CY)

(111) 177.020
(111) 177.021
(732) Bayldon Holdings Limited, Limassol, Cyprus (CY)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 177.035
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 177.332
(732) Shan Xiu Hai, Budapest (HU)

A rovat 172 db közlést tartalmaz.

(111) 177.485
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 177.886
(111) 177.887
(111) 177.888
(732) Bayldon Holdings Limited, Limassol, Cyprus (CY)
(111) 178.137
(111) 178.138
(111) 178.139
(111) 178.141
(111) 178.217
(111) 178.637
(111) 178.677
(111) 178.678
(111) 178.679
(111) 178.990
(111) 179.031
(111) 179.032
(111) 179.285
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 179.407
(732) EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)
(111) 179.648
(111) 179.831
(111) 179.893
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 180.031
(732) Bayldon Holdings Limited, Limassol, Cyprus (CY)
(111) 180.258
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 180.467
(111) 180.608
(111) 180.610
(111) 180.611
(111) 180.615
(732) Bayldon Holdings Limited, Limassol, Cyprus (CY)

183.718
183.838
183.986
183.987
184.152
184.396
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

Képviseleti megbízás
(111) 113.851
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest
(111) 118.116
(732) GE HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 121.866
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest
(111) 125.003
(732) GE HEALTHCARE AS, Oslo (NO)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 126.061
(732) Sakrete Inc., Cincinatti, Ohio (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(111) 138.195
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest
(111) 141.997
(732) HomElectric Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Bihary Ákos ügyvéd, Naszádos és Bihary Ügyvédi Iroda,
Budapest
(111) 142.328
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest
(111) 142.591
(732) G D Searle LLC, New York (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 145.537
(111) 145.538
(732) Nature’s Sunshine Products Inc., Provo, Utah (US)
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(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 142.328
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 150.346
(111) 150.347
(732) European Drinks S.A., Nagyvárad (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest
(111) 150.378
(732) FIRST INTERNATIONAL COMPUTER, INC., Taipei,
Taiwan 114, R.O.C (TW)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda - Pintz György
szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(111) 155.524
(732) DUNAFERR Dunai Vasmû Zrt., Dunaújváros (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Vida Sándor, Budapest

(111) 179.803
(111) 180.221
(732) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, a partnership between C.P.
Pharmaceuticals International C.V. and Pfizer Overseas
Pharmaceuticals, Dun Laoghaire, County Dublin (IE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 182.609
(732) Pfizer Products Inc. (Cennecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat);, Groton Connecticut állam (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

Képviselet megszûnése
(111) 125.003
(732) GE HEALTHCARE AS, Oslo (NO)
(111) 126.061
(732) Sakrete Inc., Cincinatti, Ohio (US)
(111) 138.195
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(111) 141.997
(732) HomElectric Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

(111) 149.508
(111) 149.625
(732) Health and Beauthy Business Media Nyomdaipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 150.346
(111) 150.347
(732) European Drinks S.A., Nagyvárad (RO)
(111) 150.378
(732) FIRST INTERNATIONAL COMPUTER, INC., Taipei,
Taiwan 114, R.O.C (TW)
(111) 154.872
(111) 154.873
(732) Health and Beauty Business Media Nyomdaipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 181.952
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

A rovat 21 db közlést tartalmaz.

(111) 145.537
(111) 145.538
(732) Nature’s Sunshine Products Inc., Provo, Utah (US)

(111) 149.718
(732) DREAMLAND EXPRESS Játékszervezõ Kft., Budapest (HU)

(111) 173.127
(732) C.P.Pharmaceuticals International C.V., New York (c/o General
Partners, Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer Production LLC)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 184.493
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 142.591
(732) G D Searle LLC, New York (US)

(111) 155.524
(732) DUNAFERR Dunai Vasmû Zrt., Dunaújváros (HU)
(111) 172.122
(732) Notebook-Centrum Kft., Budapest (HU)
(111) 173.127
(732) C.P.Pharmaceuticals International C.V., New York (c/o General
Partners, Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer Production LLC)
(111) 179.803
(111) 180.221
(732) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, a partnership between C.P.
Pharmaceuticals International C.V. and Pfizer Overseas
Pharmaceuticals, Dun Laoghaire, County Dublin (IE)
(111) 181.952
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 182.313
(732) Fertõ-tavi Nádgazdasági Részvénytársaság,
Fertõszentmiklós (HU)
(111) 182.609
(732) Pfizer Products Inc. (Cennecticut állam törvényei szerint mûködõ
vállalat);, Groton Connecticut állam (US)
(111) 184.442
(732) dr. Villányi Tivadar, Balatonendréd (HU);
Ludvig Dezsõ, Budapest (HU)
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(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 184.580
(732) Euphorie Yachting Kft., Budapest (HU)
(111) 184.603
(732) INDICON Mûszaki Tervezõ Szolgáltató és Ker-i Kft.,
Budapest (HU)

139.494
139.495
139.496
Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Nyrt., Budapest (HU)

(111) 139.655
(111) 139.657
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(732) Sárospatak Hungária Édesipari Kft., Sárospatak (HU)
A rovat 28 db közlést tartalmaz.

(111) 140.885
(732) DELB B.V., Zoetermeer (NL)

Név-, illetve címváltozás

(111) 142.328
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 113.851
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 142.408
(732) DELB B.V., Zoetermeer (NL)

(111) 118.116
(732) GE HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Budapest (HU)

(111) 142.591
(732) G D Searle LLC, New York (US)

(111) 119.133
(732) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)

(111) 144.474
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 119.253
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 144.479
(732) GE HEALTHCARE AS, Oslo (NO)

(111) 121.866
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 144.652
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Nyrt., Budapest (HU)

(111) 124.189
(732) GE HEALTHCARE AS, Oslo (NO)

(111) 144.859
(111) 145.502
(732) DELB B.V., Zoetermeer (NL)

(111) 125.594
(732) EGERVIN Borgazdaság Zrt., Eger (HU)
(111) 125.896
(111) 125.897
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 145.929
(732) DEMKO FÉDER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Vámospércs (HU)

(111) 126.001
(732) Lernco Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Wilmington,
Delaware (US)

(111)
(111)
(111)
(732)

(111) 128.246
(732) DELB B.V., Zoetermeer (NL)
(111) 128.322
(732) GE HEALTHCARE AS, Oslo (NO)
(111) 128.848
(732) DELB B.V., Zoetermeer (NL)
(111) 131.634
(111) 133.398
(732) GE HEALTHCARE AS, Oslo (NO)
(111) 138.195
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(111) 139.490
(111) 139.491
(111) 139.493

147.139
147.146
147.351
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 147.581
(732) Népszabadság Zrt., Budapest (HU)
(111) 147.680
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(111) 147.728
(732) Ryder System, Inc. (Florida államban bejegyzett cég), Miami,
Florida (US)
(111) 148.575
(111) 148.576
(732) EGERVIN Borgazdaság Zrt., Eger (HU)
(111) 148.655
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Nyrt., Budapest (HU)
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(111) 149.213
(732) Dr. Pendl & Dr. Piswanger International Vezetõi Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(111) 149.988
(732) R.e.g.õ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 150.219
(732) Western Power Distribution Investments Limited, Bristol (GB)
(111) 150.233
(732) Deloitte Touche Tohmatsu, Zürich (CH)
(111) 150.378
(732) FIRST INTERNATIONAL COMPUTER, INC., Taipei,
Taiwan 114, R.O.C (TW)
(111) 151.327
(111) 151.360
(111) 151.452
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(111) 151.749
(732) Rhodia Inc., Cranbury,NJ (US)
(111) 152.040
(111) 152.041
(111) 152.235
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 153.577
(732) Rhodia Inc., Cranbury,NJ (US)
(111) 153.582
(732) Western Power Distribution Investments Limited, Bristol (GB)
(111) 153.806
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Nyrt., Budapest (HU)
(111) 155.524
(732) DUNAFERR Dunai Vasmû Zrt., Dunaújváros (HU)
(111) 156.235
(111) 156.236
(111) 156.304
(111) 156.319
(111) 158.382
(111) 158.552
(111) 158.553
(111) 158.554
(111) 158.555
(111) 160.602
(111) 160.603
(111) 161.588
(111) 161.926
(111) 162.032
(111) 162.135
(111) 162.317
(111) 162.585
(111) 163.079
(111) 163.562
(111) 165.423
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 170.899
(732) chellomedia Programming B.V. , 1062 HK Amsterdam (NL)
(111) 173.029
(732) Western Power Distribution Investments Limited, Bristol (GB)
(111) 175.113
(732) Medi-Radiopharma Kft., Érd (HU)
(111) 177.104
(111) 177.105
(732) ALBUPLAST Mûanyag-feldolgozó Zrt., Budapest (HU)
(111)
(111)
(111)
(732)

182.171
182.627
182.787
Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

182.947
182.948
182.949
182.950
183.592
183.593
183.727
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 183.753
(732) Skype Limited (Írország törvényei szerint mûködõ vállalat),
Dublin 2 (IE)
(111)
(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

183.867
183.868
183.870
183.871
183.872
Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111)
(111)
(111)
(111)
(732)

183.890
183.891
183.997
184.048
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

A rovat 104 db közlést tartalmaz.

Használati szerzõdés
(111) 165.592
(732) British Polythene Limited, London (GB)
(740) Mészáros Enikõ, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(111) 175.242
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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