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Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek

(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.
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(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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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(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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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;

M880

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti lajstromozott védjegyek
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
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(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.
M889

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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184.959
(151) 2006.06.29.
M 04 04913
(220) 2004.12.09.
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)

M899

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

MÚZEUMHAJÓ
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)

M901

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)

M907

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(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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(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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