
(111) 180.242 (151) 2006.09.04.
(210) M 02 04260 (220) 2002.09.18.
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Genval (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SENSIGARD
(511) 3 Szájvízkészítmények.

5 Gyógykészítmények és hatóanyagok az orális diszkomfort
enyhítésére.
21 Fogkefék.

(111) 184.540 (151) 2006.05.15.
(210) M 03 01454 (220) 2003.04.04.
(732) GiroMedia Reklám és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 184.867 (151) 2006.06.14.
(210) M 04 02002 (220) 2004.04.30.
(732) P5 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Oláh István, Georgi-Földvári-Radnay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Épületautomatizálási berendezések.

(111) 185.258 (151) 2006.07.06.
(210) M 03 04792 (220) 2003.11.13.
(732) Pennzoil-Quaker State Company (Delaware államban

bejegyzett cég), Houston, Texas (US)
(300) 78/294,268 2003.08.29. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AUTO EXPRESSIONS
(511) 5 Légfrissítõk.

27 Szõnyegek jármûvekbe.

(111) 185.263 (151) 2006.07.06.
(210) M 04 01794 (220) 2004.04.20.
(732) COSTES Vendéglátóipari, Kereskedelmi Gazdasági

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zelles Zoltán ügyvéd, Dr. Zelles Zoltán Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) COSTES
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

42 Vendéglátás.

(111) 185.906 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 04135 (220) 2004.10.11.
(732) Staples, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Framingham, Massachusetts (US)
(300) 78/401,173 2004.04.13. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Digitális kamerák, szkennerek, számológépek és számító-
gépek.
16 Írópapír, faxpapír, lézerpapír, bankpostapapír, számítógép-
papír, másolópapír, borítékok, aktaborítók, függõ irattartók, fûzõ-
gépkapcsok, lapfûzõk, címkék, szállítócédulák, számítógépes le-
porellók, irodagépszalagok, írógépszalagok, ragasztószalagok,
karton, porfestékkazetták és tintapatronok számítógépes nyomta-
tókhoz és faxgépekhez.

(111) 185.907 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 02626 (220) 2004.06.08.
(732) Erzsébet-Pince Szõlõtermesztési és Borászati Bt., Tokaj (HU)

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 185.908 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 03047 (220) 2004.07.12.
(732) Etyeki Kúria Kft., Etyek, Öreghegy (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), különösen
borok.
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(111) 185.909 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 03217 (220) 2004.07.22.
(732) Fotógyár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.910 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 04411 (220) 2004.11.03.
(732) Axel Springer - Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(591)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.911 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 04126 (220) 2004.10.11.
(732) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; eszközök.

(111) 185.912 (151) 2006.08.30.
(210) M 04 04125 (220) 2004.10.11.
(732) MAGYAR AUTÓKLUB, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; eszközök.

(111) 185.913 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 02461 (220) 2004.05.26.
(732) Soltész Rezsõ, Budapest (HU)
(740) dr. Harangi István ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.914 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 03760 (220) 2004.09.07.
(732) BIOGAL-TEVA Pharma Rt., Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok, kötszeranyagok,
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló szerek, gom-
baölõ szerek, gyomirtó szerek.

(111) 185.915 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04433 (220) 2004.11.03.
(732) ASTI Budapest Vendéglátóipari és Szolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Völgyesi András ügyvéd, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 185.920 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01696 (220) 2005.05.13.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

(541) DOXYPROTECT
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(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, gyógyszerve-
gyészeti készítmények emberi és állatgyógyászati használatra,
vegyi termékek a gyógyászat és higiénia céljaira.

(111) 185.921 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01839 (220) 2005.05.26.
(732) Johnson & Johnson (New Jersey államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) JOHNSON’S SOFTWASH
(511) 3 Piperekészítmények a bõr és a haj ápolására és tisztítására.

5 Helyi gyógyhatású készítmények a bõr és a haj kezelésére.

(111) 185.922 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01844 (220) 2005.05.26.
(732) Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet, Rajka (HU)
(740) Kovács Gábor, Lébény

(554)

(511) 36 Banki tevékenységek.

(111) 185.923 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01571 (220) 2005.05.03.
(732) CHRONOS INTERNATIONAL Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Fónagy Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 185.924 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01573 (220) 2005.05.03.
(732) EMFESZ Elsõ Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porelszívó, nedvesítõ
és lekötõvegyületek; fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket);
világítóanyagok.

(111) 185.925 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 03520 (220) 2004.08.18.
(732) Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OLYMPOS
(511) 32 Alkoholmentes italok, nevezetesen ásványvizek, italkészí-

téshez szükséges eszenciák, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok,
italkészítéshez szükséges készítmények, szirupok, zöldséglevek.

(111) 185.926 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04479 (220) 2004.11.08.
(732) Victor András, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Oktatási anyagok és eszközök (a készülékek kivételével),
különösen természettudományi és környezetvédelmi vizsgálatok-
hoz.

(111) 185.927 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01319 (220) 2005.04.11.
(732) budmil Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Ákos, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.928 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01320 (220) 2005.04.11.
(732) MÉDIA 1 HUNGARY Tömegkommunikációs

Reklámszervezõ Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Palásti Péter ügyvéd, Miskolc

(546)

(511) 16 Folyóiratok, magazinok, revük (idõszaki lapok).
35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, ke-
reskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy rek-
lámcélú kiállítások szervezése, közvélemény-kutatás, online hir-
detõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok,
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piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba
hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklám-
anyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban,
reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek,
hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás üzletvezetés-
hez, szabadtéri hirdetés, szövegfeldolgozás, üzleti információk,
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41 Rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakozta-
tás.

(111) 185.929 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01834 (220) 2005.05.26.
(732) ASIA CENTER Ingatlanforgalmazó, Bérbeadó, Hasznosító

és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(740) Kócsó Tünde, Kócsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 185.931 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00295 (220) 2005.01.21.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).

(111) 185.932 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01570 (220) 2005.05.03.
(732) Li Li, Budapest (HU)

(541) CLAUDEL
(511) 35 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem.

(111) 185.937 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01327 (220) 2005.04.11.
(732) Magentha Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Bõsze László, Dr. Bõsze László Ügyvédi Iroda, Veszprém

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 185.938 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01324 (220) 2005.04.11.
(732) PÁPAI HÚS Rt., Pápa (HU)

(541) AZ ÍZ ÖSSZEHOZ!
(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,

kolbászok, szalámifélék

(111) 185.939 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 02373 (220) 2004.05.19.
(732) Nemzeti Sportszövetség, Budapest (HU);

Boldog Zsolt, Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Rózsaligeti László, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek; különösen kártyák, képek, levelezõlapok.

(111) 185.940 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04669 (220) 2004.11.19.
(732) Soós Sándor, Vácduka (HU)
(740) dr. Házy Dorottya, Dr. Házy Dorottya Ügyvédi Iroda, Vác

(541) GKH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
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(111) 185.941 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01841 (220) 2005.05.26.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FIESTA
(511) 32 Ásványvizek és szódavizek, valamint egyéb alkoholmentes

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, valamint szörpök és
egyéb italkészítéshez szükséges készítmények.

(111) 185.942 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01824 (220) 2005.05.26.
(732) Makrai Mónika, Eger (HU)

(541) FLAVAN NATURLIFE
(511) 5 Gyógyitalok, tápanyagadalékok, gyógyászati célokra, nö-

vényi élelmiszer-kiegészítõk, erõsítõszerek, biológiai készítmé-
nyek humángyógyászati célra, pasztillák, gyógyszerészeti hasz-
nálatra, pirulák gyógyszerészeti használatra, gyógycukor, cukrá-
szati gyógytermékek.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcs-
kivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárak, gyümölcslevek, al-
koholmentes italok, izoláns italok, készítmények italok elkészíté-
séhez, pasztillák szénsavas italokhoz, termékek ásványvizek elõ-
állításához, termékek szénsavas vizek elõállításához, ásványvi-
zek.

(111) 185.943 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04612 (220) 2004.11.16.
(732) Szabolcs Gabona Holding Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) Intermill
(511) 30 Rizs; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-

mények és cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok.

(111) 185.944 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01439 (220) 2005.04.21.
(732) VITAMINKOSÁR Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 185.945 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01831 (220) 2005.05.26.
(732) Wang Tekai, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 185.946 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00233 (220) 2005.01.18.
(732) Kobela és Társa Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Vincze Gyula ügyvéd, Szolnok

(546)

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

(111) 185.947 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00581 (220) 2005.02.11.
(732) SCHAFF Élelmiszer-elõállító és Kereskedelmi Betéti

Társaság, Vecsés (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(111) 185.948 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00582 (220) 2005.02.11.
(732) Kádár Farm Mezõgazdasági Termelõ és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Monori Gábor, Monori Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 29 Szárított gyümölcsszeletkék (gyümölcschips) és aszalt gyü-
mölcs.

(111) 185.949 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00583 (220) 2005.02.11.
(732) GeoSolar Europe Nap- és Földenergiahasznosító Kft.,

Budapest (HU)
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(740) dr. Szabó Éva, Budapesti 128. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 185.950 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01691 (220) 2005.05.13.
(732) Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Budapest (HU)

(541) MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT
(511) 36 Biztosítás; értékpapírügyletek; pénzmûveletek.

(111) 185.951 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01569 (220) 2005.05.03.
(732) Li Li, Budapest (HU)

(541) LILIANNE
(511) 35 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem.

(111) 185.952 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01838 (220) 2005.05.26.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Háztartási, házvezetési, takarítási szolgáltatások; vegytisz-
títási szolgáltatások; mosodai szolgáltatások.
41 Felszerelések, berendezések és helyiségek biztosítása kon-
ferenciákhoz.
43 Szállodai szolgáltatások, szállodai elhelyezési szolgáltatá-
sok; szállodai helyfoglalással kapcsolatos szolgáltatások; helyisé-
gek és szobák bérbeadása; bankettszervezési szolgáltatások; bár,
kávéház és éttermi szolgáltatások; koktélhelyiség és kávézószol-
gáltatások; ételkészítési szolgáltatások.

(111) 185.953 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01166 (220) 2005.03.29.
(732) ADRIA, dionicko drustvo za ulov, preradu i promet ribom,

te usluge putnicke agencije, Zadar (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Halak, feldolgozott és tartósíott halak és haltermékek.
31 Élõ halak.

(111) 185.954 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01165 (220) 2005.03.29.
(732) ADRIA, dionicko drustvo za ulov, preradu i promet ribom,

te usluge putnicke agencije, Zadar (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Halak, feldolgozott és tartósított halak és haltermékek.
31 Élõ halak.

(111) 185.955 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01830 (220) 2005.05.26.
(732) Xu Zuo Ying, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.956 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01349 (220) 2005.04.01.
(732) Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Budapest (HU)

(541) MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 185.957 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01333 (220) 2005.04.11.
(732) Pekny - Unimex Holding a.s., Praha 5 (CZ)
(740) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PEKNY
(511) 29 Tartósított konyhakerti növények, húsleves-koncentrátu-

mok, tartósított zöldségek, gyümölcshéj, savanyúságok, szárított
zöldségek, kandírozott gyümölcsök, fõtt gyümölcsök, alkoholban
tartósított gyümölcsök, leveskészítmények.
30 Aromás készítmények élelmezéshez, fûszerek, ízesítõk, íze-
sítõszerek, só élelmiszerek tartósítására, húspuhító készítmények
háztartási használatra, zöldségkeverékek (ízesítõszerek), kivona-
tok élelmiszerek ízének javítására.

(111) 185.958 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04350 (220) 2004.10.26.
(732) Kövécs András, Budapest (HU)
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(740) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9 Automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez.
38 Távközlés.

(111) 185.959 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 03930 (220) 2004.09.22.
(732) LOWE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.
38 Távközlés.

(111) 185.960 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01707 (220) 2005.05.13.
(732) Németh István, Gyöngyfa (HU)
(740) dr. Rihmer István ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 29 Sajt (tejtermék).

(111) 185.961 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01558 (220) 2005.05.03.
(732) LINGE (HUNGARY) Nemzetközi Kreskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 185.962 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 01829 (220) 2005.05.26.
(732) Kulcs Média Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.

(111) 186.011 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 02832 (220) 2004.06.24.
(732) Hungaromill Gabonaforgalmi és Malomipari

Részvénytársaság, Komárom (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) VITAMILL
(511) 30 Malomipari termékek, gabonakészítmények, búzaliszt, bú-

zadara, gríz, hántolt és porrá tört árpa, árpaliszt, kukoricaliszt, ku-
koricapehely, darált kukorica, rizs, hántolt/tisztított rozs, rozs-
liszt, rozsdara, hántolt/tisztított zab, zabdara, zabliszt, zabpehely,
zab alapú ételek, babliszt, burgonyaliszt étkezésre, lisztek, liszt-
tartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez,
fõzéséhez, süteményporok, magvakat és adalékanyagokat is tar-
talmazó lisztkeverékek, müzlik, dara emberi táplálkozásra, kemé-
nyítõtartalmú termékek étkezéshez.

(111) 186.012 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 03190 (220) 2004.07.21.
(732) S.C. Rienni Drinks S.A., Oradea (Nagyvárad) (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ,

S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sör.
35 Kereskedelmi ügyletek.
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(111) 186.013 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04195 (220) 2004.10.14.
(732) Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)

(541) DonauBrau Duna Sör
(511) 32 Sör.

(111) 186.014 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04196 (220) 2004.10.14.
(732) Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)

(546)

(511) 32 Sör.

(111) 186.015 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04370 (220) 2004.10.27.
(732) S.Nagy Attila, Baja (HU)

(546)

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

(111) 186.016 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04490 (220) 2004.11.10.
(732) Kunság-Szesz Rt., Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes ital.

(111) 186.017 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04508 (220) 2004.11.10.
(732) Erfurt & Sohn KG, Wuppertal (Beyenburg) (DE)
(300) 004035069 2004.09.21. EM
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EUGRANA
(511) 27 Tapéták, különösen fûrészporos tapéták.

(111) 186.018 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04698 (220) 2004.11.23.
(732) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea ügyvéd, Budapest

(541) GTS
(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés bizto-

sítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas
hálózatok útján; modemek kölcsönzése; mûholdas átvitel; számí-
tógépes terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia-szol-
gáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési be-
szélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kap-
csolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzé-
se; telefon-összeköttetések; telefonszolgáltatások; tudakozók, in-
formációs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz
útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése.

(111) 186.019 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04700 (220) 2004.11.23.
(732) GTS-Datanet Távközlési Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea ügyvéd, Budapest

(541) Global Telesystems Group
(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés bizto-

sítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas
hálózatok útján; modemek kölcsönzése; mûholdas átvitel; számí-
tógépes terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia-szol-
gáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési be-
szélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kap-
csolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzé-
se; telefon-összeköttetések; telefonszolgáltatások; tudakozók, in-
formációs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz
útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése.

(111) 186.020 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04846 (220) 2004.12.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LA CESTERA
(511) 30 Péksütemények és cukrászsütemények.

(111) 186.021 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04857 (220) 2004.12.06.
(732) Birinyi György, Budakalász (HU)

(541) A JÓ BOR OLYAN MINT AZ IGAZ BARÁT.
MINDKETTÕT NAGY BECSBEN TARTJA AZ
EMBER

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 186.022 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 04865 (220) 2004.12.06.
(732) Vertigo Publishing Kft., Budapest (HU)
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(546)

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

(111) 186.023 (151) 2006.08.31.
(210) M 04 05024 (220) 2004.12.17.
(732) Bácska Sütõ- és Édesipari Kft., Baja (HU)

(554)

(511) 30 Sütemények, linzerek, keksz- és ostyafélék; cukor, csokolá-
dé.

(111) 186.024 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00646 (220) 2005.02.18.
(732) TELETÁL Plusz Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátó-ipari szol-
gáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

(111) 186.025 (151) 2006.08.31.
(210) M 05 00647 (220) 2005.02.18.
(732) Pannon Food Catering Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátó-ipari szol-
gáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

(111) 186.045 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01012 (220) 2005.03.18.
(732) Jaubertné Rapi Szilvia, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 186.046 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00651 (220) 2005.02.18.
(732) dr. Salamon Attila, Mosonmagyaróvár (HU);

dr. Pintér Márta, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RHINODENT
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 186.047 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00655 (220) 2005.02.18.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(111) 186.048 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00656 (220) 2005.02.18.
(732) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) MTG
(511) 5 Gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 186.049 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00657 (220) 2005.02.18.
(732) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) DIAREX
(511) 1 Mezõgazdasági vegyi termékek.
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(111) 186.050 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00658 (220) 2005.02.18.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BEPLITUDE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra.

(111) 186.051 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00659 (220) 2005.02.18.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) IXEMPRYA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra.

(111) 186.052 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00660 (220) 2005.02.18.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) IXEMPRA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra.

(111) 186.053 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00845 (220) 2005.03.03.
(732) Ditrói Mária, Gyõr (HU)

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

tevékenységek.

(111) 186.054 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00846 (220) 2005.03.03.
(732) Ditrói Mária, Gyõr (HU)

(546)

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

(111) 186.055 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00847 (220) 2005.03.03.
(732) BLESSING 2004 Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, így ismertetõfüzetek és különféle
útmutatók; tanítási és oktatási anyagok; idõszaki kiadványok; ter-

jesztett útmutató és tájékoztató, reklámkiadványok; nyomtatott
információs és regionális kiadványok; szórakoztatóprogramokra
vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; hírlevelek; újságok; fo-
lyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb nyomtatott anyagok.

(111) 186.056 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00848 (220) 2005.03.25.
(732) FIMSZOLG Gyorsszolgálat Kft., Budapest (HU)

(541) FIMSZOLG KFT
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 186.057 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00849 (220) 2005.03.03.
(732) Szegedi SZEFO Rt., Szeged (HU)

(541) CHANCE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; felsõruházat, síkkötött

felsõruházat, nõi ruha (pulóver, kardigán, mellény, poncho), kör-
kötött alapanyagú felsõruházat (pizsama, köntös, fürdõköpeny,
ingruha, sál, ingblúz, nõi póló, férfipóló).

(111) 186.058 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00852 (220) 2005.03.03.
(732) FISCH Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Tatabánya (HU)
(740) dr. Becker Tibor, Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya

(546)

(511) 28 Halhorgok, hálók (sportcikkek), horgászfelszerelések, ka-
pásérzékelõk (horgászfelszerelés), kapásjelzõk (horgászfelszere-
lés), mesterséges csalik horgászathoz.
30 Gabonakészítmények, darált kukorica, sült kukorica, kuko-
ricaliszt, kukoricapehely.

(111) 186.059 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00853 (220) 2005.03.03.
(732) Buttinger János, Pécs (HU)

(546)

(511) 41 Búvároktatás, búvár szabadidõs tevékenység szervezése.
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(111) 186.060 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00854 (220) 2005.03.03.
(732) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 76/610,160 2004.09.03. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus kézi egységek és felszerelések adatok vezeték
nélküli vételére és/vagy továbbítására és olyanok is, amelyek
hangátvitelre is képesek; szoftverüzenetek, globális számítógépes
hálózati e-mail és/vagy adatok továbbítására és/vagy vételére egy
vagy több elektronikus kézi egység és személyi számítógépen
vagy szerveren, vagy azzal társított adattároló között; szoftver-
adatok szinkronizálására kihelyezett állomás vagy egység és fix,
vagy kihelyezett állomás vagy egység között, illetve adatok, bele-
értve cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú vezeték nélküli
összekapcsolhatóságát lehetõvé tevõ és biztosító szoftver.
38 E-mail szolgáltatás; vezeték nélküli adatközlõ szolgáltatá-
sok, különösen üzenetek küldését és/vagy vételét felhasználók
számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül lehetõvé tévõ
szolgáltatások; egyirányú és kétirányú hívásértesítõ szolgáltatá-
sok; hangközlést továbbító és fogadó szolgáltatások.
41 Konzultációs és okatatási szolgáltatások információadás
formájában harmadik személyek számára, segítségül adatok, be-
leértve cégadatok, és/vagy hangközlések egyirányú vagy kétirá-
nyú összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és integrálásához.

(111) 186.061 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00855 (220) 2005.03.03.
(732) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 76/610,159 2004.09.03. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus kézi egységek és felszerelések adatok vezeték
nélküli vételére és/vagy továbbítására és olyanok is, amelyek
hangátvitelre is képesek; szoftverüzenetek, globális számítógépes
hálózati e-mail és/vagy adatok továbbítására és/vagy vételére egy
vagy több elektronikus kézi egység és személyi számítógépen
vagy szerveren, vagy azzal társított adattároló között; szoftver-
adatok szinkronizálására kihelyezett állomás vagy egység és fix,
vagy kihelyezett állomás vagy egység között, illetve adatok, bele-
értve cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú vezeték nélküli
összekapcsolhatóságát lehetõvé tevõ és biztosító szoftver.
38 E-mail szolgáltatás; vezeték nélküli adatközlõ szolgáltatá-
sok, különösen üzenetek küldését és/vagy vételét felhasználók
számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül lehetõvé tévõ
szolgáltatások; egyirányú és kétirányú hívásértesítõ szolgáltatá-
sok; hangközlési továbbító és fogadó szolgáltatások.
41 Konzultációs és okatatási szolgáltatások információadás
formájában harmadik személyek számára, segítségül adatok, be-
leértve cégadatok és/vagy hangközlések egyirányú, vagy kétirá-
nyú összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és integrálásához.

(111) 186.062 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00856 (220) 2005.03.03.
(732) Kuti János, Tamási (HU); Nádas Mihály, Szolnok (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Fûszeres mártások, fûszerek, pácok.

(111) 186.063 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00857 (220) 2005.03.03.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/513,556 2004.11.09. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, nevezetesen brosúrák, hepatitis
B-vel kapcsolatos cégjelzések, feliratok és cégkártyák.
41 Oktatás; hepatitis B-vel kapcsolatos képzés.

(111) 186.064 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00992 (220) 2005.03.17.
(732) CHASE Corporation Ingatlanhasznosítási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bita Judit, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PLUTOS Diáktakarékpénztár
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 186.065 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00993 (220) 2005.03.17.
(732) CHASE Corporation Ingatlanhasznosítási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bita Judit, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PLUTOS Diák-takarékkártya
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 186.066 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00994 (220) 2005.03.17.
(732) CHASE Corporation Ingatlanhasznosítási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bita Judit, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PLUTOS Iskola-takarékkártya
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 186.067 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00997 (220) 2005.03.17.
(732) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest
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(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(111) 186.068 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00998 (220) 2005.03.17.
(732) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

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

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

(111) 186.069 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00999 (220) 2005.03.17.
(732) Egyesült Vegyimûvek Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
mosó és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súro-
ló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmeti-
kai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(111) 186.070 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01001 (220) 2005.03.17.
(732) Carlsberg Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Kende Tamás, Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 186.071 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01004 (220) 2005.03.17.
(732) NU SKIN INTERNATIONAL, INC., Provo, Utah (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) JUNGAMALS
(511) 5 Diétás étrend-kiegészítõk gyermekek részére.

(111) 186.072 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01006 (220) 2005.04.08.
(732) Balatoni Hajózási Rt., Siófok (HU)
(740) dr. Petõ Andrea, Dr. Petõ Andrea Ügyvédi Iroda, Siófok

(546)

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

(111) 186.073 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01007 (220) 2005.03.17.
(732) Polgármesteri Hivatal, Tiszafüred (HU)

(541) TISZAFÜRED A TISZA-TÓ FÕVÁROSA
(511) 35 Reklámozás.

(111) 186.074 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01016 (220) 2005.03.18.
(732) Both Ildikó, Budapest (HU)
(740) dr. Hrabéczy Miklós ügyvéd, Monor

(546)
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek,digitális képfelvételezés, egészség(védõ) klubok
(kondicionálás), elektronikus desktop kiadói tevékenység, elekt-
ronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, elõadómûvészek
szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás, film-
stúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik
kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás), rádió- és tele-
vízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgál-
tatások, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió
szolgáltatásai), televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás, video-
szalagok vágása, video (szalagra) filmezés, világítóberendezések
kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítá-
sa.

(111) 186.075 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01017 (220) 2005.03.18.
(732) DERMAX Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Magyar János, Dr. Magyar János Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 44 Kozmetika, szépségápolás.

(111) 186.076 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01020 (220) 2005.03.18.
(732) Deák Lajos, Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 186.077 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01024 (220) 2005.03.18.
(732) ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(111) 186.078 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01025 (220) 2005.03.18.
(732) Mónosné Siliga Éva, Siófok (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.079 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01026 (220) 2005.03.18.
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) LAVESTRA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 186.080 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01169 (220) 2005.03.30.
(732) FÉTIS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fehér Zsolt, Dr. Fehér Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.081 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01170 (220) 2005.03.30.
(732) FÉTIS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fehér Zsolt, Dr. Fehér Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.082 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01172 (220) 2005.03.30.
(732) E-COUPON Elektronikus Értékesítõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Novák Tamás, Novák és társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 186.083 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01174 (220) 2005.03.30.
(732) Árvay & Társa Borászati Kft., Rátka (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TOKAJI VULCANUS CUVÉE
(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 186.084 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01175 (220) 2005.03.30.
(732) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)
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(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) ALLEGRESS
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek és készítmények.

(111) 186.086 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01177 (220) 2005.03.31.
(732) ZSOLT-FA Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 186.087 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01178 (220) 2005.03.31.
(732) Team Domino Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Keszthelyi Oszkár, Dr. Keszthelyi Oszkár Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FORMA 1 TÕZSDE
(511) 9 Interneten elérhetõ számítógépes játékszoftver.

(111) 186.088 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01180 (220) 2005.03.31.
(732) Jin Jian Zhong, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

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

(111) 186.089 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01183 (220) 2005.03.31.
(732) DUO-PATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Nagy Sándor, Dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

(541) DUO-PATENT SECURITY
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági jellegû szol-
gáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 186.090 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01191 (220) 2005.03.31.
(732) Cavern Italgyártó Részvénytársaság, Izsák (HU)

(541) KÓPÉ
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.

(111) 186.091 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 01193 (220) 2005.03.31.
(732) LURA d.d., Zágráb (HR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Joghurtalapú termékek.

(111) 186.092 (151) 2006.09.01.
(210) M 05 00579 (220) 2005.02.11.
(732) T-Online Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Partnex
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.137 (151) 2006.09.04.
(210) M 03 05612 (220) 2003.12.23.
(732) M.C.I. Nemzetközi Gépkereskedelmi Központ Kft.,

Vértesszõlõs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Mezõgazdasági adapterek és alkatrészek.
9 Generátorok.
12 Hajók, hajóalkatrészek, hajóablakok, hajócsavarok, hajóké-
mények, hajótestek (tengeri hajókhoz); építõipari adapterek és al-
katrészek gyártása; mezõgazdasági pótkocsi.
35 Reklámozás; üzletkötés, kereskedelmi ügyletek intézése.
37 Mezõgazdasági célú pótkocsik javítása, gépek, berendezé-
sek javítása, generátorok javítása; hajóépítés.
42 Építõipari gépek és berendezések kölcsönzése, mezõgazda-
sági gépek és berendezések kölcsönzése.

(111) 186.138 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 01124 (220) 2004.03.11.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme a directoire et conseil de

surveillance), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PANNONIUS
(511) 29 Magyarországon gyártott tej, sajt, tejtermékek.

(111) 186.139 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 00075 (220) 2004.01.10.
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(732) Vodafone Group plc, Newbury, Berkshire (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VODAFONE WIRELESS OFFICE
(511) 9 Távközlõ, távbeszélõ- és hírközlõ készülékek és eszközök;

adatközlõ készülékek és eszközök; kódolt adatok, szövegek,
hangfelvételek, grafikus ábrák és videofelvételek, illetve ezen
formátumok kombinációjának feldolgozására, továbbítására, tá-
rolására, bevitelére és visszakeresésére szolgáló készülékek és
eszközök; modemek; kódolt kártyák; pontgyûjtõ kártyák; infor-
mációk, adatok, képek és hang tárolására szolgáló hordozók; gé-
pen olvasható hordozók; rádiótelefonok; mobiltelefonok és tele-
pített telefonok; számítógép-perifériák; számítógépek, beleértve
laptopok és notebookok; számítógépszoftverek; CD-ROM-ok.
37 Távközlõ, telefon- és hírközlõ készülékek és eszközök fel-
szerelése, javítása és karbantartása; a fent említett szolgáltatások-
hoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás, konzultáció és segítség-
nyújtás, beleértve a fent említett szolgáltatásokat online, számító-
gépes adatbázis felhasználásával, az interneten és egyéb elektro-
nikus hálózaton keresztül is.
38 Távközlés, mobil- és telepített távközlés; kommunikáció
mûholdon, rádió- és celluláris rendszerû telefonon, rádiótelefa-
xon, rádió személyhívón és rádiós hírközlõ rendszereken keresz-
tül; információközlés- és fogadás rádión keresztül; távközlõ esz-
közök, rádió, rádiótelefon és rádiótelefax készülékek bérbeadása,
haszonbérlete és kölcsönzése, adatközlés rádión, távközlõ eszkö-
zökön és mûholdon keresztül; telefonüzenet rögzítõ szolgáltatá-
sok; saját hívószám biztosításával kapcsolatos szolgáltatások;
cserekészülék biztosítása távközlõ készülékek meghibásodása,
elvesztése, ellopása esetén; internetes szolgáltatások, elsõsorban
az internethez való hozzáférés biztosítása; információk (beleértve
weboldalak), számítógépprogramok és egyéb adatok távközlése;
elektronikus levelezés; a vásárlók egyedi igénye szerinti kijelzõ
képernyõk biztosítása távközlõ készülékeken; telefonokkal és
távközlõ készülékek és eszközök azonosításával kapcsolatos tájé-
koztatás; telefonkönyvekkel kapcsolatos szolgáltatások; adatcse-
re-szolgáltatások; adattovábbítás távközlõ eszközökön keresztül;
üzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások, így üzenetküldés, üze-
netfogadás és üzenettovábbítás szöveg, hangfelvétel, grafikus
kép, videofelvétel, illetve ezek kombinációjának formájában;
egységes üzenettovábbító szolgáltatások; hangposta-szolgáltatá-
sok; adathálózati szolgáltatások; videokonferencia-szolgáltatá-
sok; videotelefon-szolgáltatások; távközlési kapcsolat biztosítása
az internethez és adatbázisokhoz; a fent említett szolgáltatásokra
vonatkozó tájékoztatás.

(111) 186.140 (151) 2006.09.04.
(210) M 04 01669 (220) 2004.04.09.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) AMO
(511) 3 Szappanok; fehérítõkészítmények, mosószerek, tisztítóké-

szítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni szerek,
kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények; masszázs-
hoz használt készítmények; dezodorok és izzadásgátló szerek; ké-
szítmények fejbõr és haj ápolására; samponok és kondicionáló-
szerek; hajfestékek; hajformázó készítmények; fogpaszták; száj-
vizek; száj- és fogápoló készítmények; gyógyhatású anyagot nem
tartalmazó toalettkészítmények; fürdõ- és zuhanyzókészítmé-
nyek; bõrápoló készítmények; bõrápoló olajok, krémek és olda-
tok; borotválkozókészítmények; borotválkozás elõtti és borotvál-
kozás utáni készítmények; szõrtelenítõkészítmények; napozósze-
rek és napsugár ellen védõ készítmények; kozmetikumok; smink
és sminkeltávolító készítmények; vazelinek; ajakápoló készítmé-
nyek; púderek; vatták, vattarudacskák; kozmetikai párnák, ken-
dõk vagy törlõk; elõnedvesített vagy impregnált tisztítólapkák,
kendõk vagy törlõk; szépségmaszkok, arcpakolások.

(111) 186.155 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00703 (220) 2005.02.22.
(732) Bátori Gábor, Budapest (HU)

(541) AMBU
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba, ágy- és asztalnemûk.

(111) 186.156 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00368 (220) 2005.01.25.
(732) Á & R Bt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek.

(111) 186.173 (151) 2006.09.04.
(210) M 06 00912 (220) 2006.03.20.
(732) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kuster Gertrúd, Budapest

(541) MKB Bank Rt.
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 186.174 (151) 2006.09.04.
(210) M 06 00747 (220) 2006.03.06.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
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(111) 186.175 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00127 (220) 2005.01.13.
(732) Créme Marketing Kft., Budaörs (HU)
(740) Takács Katalin, Budapest

(541) BORGIA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 186.200 (151) 2006.09.04.
(210) M 02 04301 (220) 2002.09.23.
(732) Time Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatott kiadványok, folyóiratok és idõszaki kiadvá-
nyok.

(111) 186.201 (151) 2006.09.04.
(210) M 02 05826 (220) 2002.12.18.
(732) Univar USA Inc. (Washington államban bejegyzett cég),

Kirkland, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) UNIVAR
(511) 1 Vegyszerek; savak, lúgok; segédanyagok; oldószerek, zsí-

ros savak; olajok; sók; fagyálló anyagok; hûtõfolyadékok; ragasz-
tóanyagok; jégmentesítõ folyadékok; lágyítószerek; bomlasztó
anyagok; tartósítószerek; pelyhek; víztisztító vegyszerek; trágyá-
zószerek; üzemanyag-adalékok; felületaktív anyagok; marató-
szerek ipari termelésnél való felhasználásra, ehetõ olajok élelmi-
szerek készítésénél való használatra.
2 Festékek, fényezõanyagok, lakkok; konzerválószerek, pá-
cok, gyanták, színezékek és színezõk, fémfüst és fémporok festõk,
dekorátorok, nyomtatók mûvészek számára.
3 Fehérítõszerek, tisztítószerek és elegyek, dörzsölõ- és csi-
szolóanyagok; szappanok; illatszerek; tisztítószerek; zsírtalanító-
szerek; illóolajok általános, ipari, mezõgazdasági és kereskedelmi
használatra; kozmetikumok, hajöblítõ szerek, fogkrém.
4 Állati olajok, étkezési olajok, ásványi olajok; olajok, zsírok
és kenõolajok általános, ipari, mezõgazdasági és kereskedelmi
használatra; pormentesítõ és abszorbeáló vegyületek; fûtõolajok
és világítóanyagok; gyertyák, kónuszok, éjjeli olajmécsesek és
kanócok.
5 Rovarirtó szerek, növényvédõ szerek, kártevõk elleni sze-
rek, gombaölõ szerek, gáz alakú növényvédõ szerek és fertõtlení-
tõszerek; egészségügyi készítmények és szubsztanciák; gyomirtó
szerek; élõsködõk elleni szerek.
7 Gépi hajtású gépek és/vagy eszközök a raktározás, anyag-
mozgatás és/vagy vegyszerek alkalmazása területekhez, vegyi
készítményekhez, vegyi hulladékokhoz, veszélyes hulladékhoz
és rovarirtó szerekhez; részei és kiegészítõi az elõbb felsorolt
termékeknek.
8 Kézi mûködtetésû gépek és/vagy eszközök a raktározás,
anyagmozgatás és/vagy vegyszerek alkalmazása területekhez,
vegyi készítményekhez, vegyi hulladékokhoz, veszélyes hulla-
dékhoz és rovarirtó szerekhez; részei és kiegészítõi az elõbb
felsorolt termékeknek.
9 Számítógépek, számítógépes rendszerek, számítógépes
programok; számítógépes programok az üzleti élet, az ipar és épí-
tõipar területein való használatra; adathordozókon rögzített szá-
mítógépes programok; üzleti számítógépes programok és számí-
tógépes programok üzleti adat kommunikációhoz, számítógépes
programok az értékesítés szabályozásához, valamint manage-
menthez, leltármanagementhez és pénzügyi managementhez; ré-
szei és kiegészítõi az elõbb felsorolt termékeknek.

35 Kereskedelmi tranzakciókkal kapcsolatos tárgyalások és
rendezés, valamint szerzõdések megszervezése ipari és kereske-
delmi vegyszerek beszerzése és eladása területén; adminisztratív
és irodai mûszaki adatok feldolgozása az üzleti adatok kommuni-
kációja, az eladás ösztönzése, leltármanagement, valamint pénz-
ügyi management területén; vásárlói információs szolgáltatások
számítógépek és számítógépes programok értékesítése esetén; vá-
sárlói információk nyújtása vegyszerek és vegyi termékek, vala-
mint ezekkel kapcsolatos termékek újraértékesítése területén; in-
formációs és tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások az elõbb
említett szolgáltatásokra vonatkozóan; kereskedelmi szolgáltatá-
sok a komputerszoftverek, felszerelések és kiegészítõk területén.
39 Ipari és kereskedelmi vegyszerek, vegyi készítmények, va-
lamint azokkal kapcsolatos termékek elosztói szolgáltatása; ipari
vegyi hulladék tárolása és managementje; ipari vegyi hulladék,
veszélyes hulladék és hulladék kezelésének szervezése és ipari
vegyi hulladék, veszélyes hulladék és generátorok hulladéka,
ezek engedélyezett területre való szállítása; vegyszerek, vegyi
anyagok, vegyi hulladék, veszélyes hulladék és hulladék tárolásá-
nak szervezése és managelése; elosztói szolgáltatások a vegysze-
rek, vegyi anyagok, vegyi hulladék, veszélyes hulladék és hulla-
dék területén; információ és tanácsadói szolgáltatások az eddig
felsorolt szolgáltatásokra vonatkozóan.
40 Szervezése és managelése az ipari és kereskedelmi vegyi
hulladék, veszélyes hulladék és hulladék újrahasznosításának, ke-
zelésének vagy átalakításának; ipari vegyi hulladék, veszélyes
hulladék és hulladék elõkészítése és foldolgozása; újrahasznosítá-
si szolgáltatások; anyagok kezelése; vegyi hulladék, veszélyes
hulladék és hulladék megsemmisítése, elégetése és ártalmatlaní-
tása; információ és tanácsadói szolgáltatások az összes eddig fel-
sorolt szolgáltatásokra vonatkozóan; ipari vegyi hulladék mana-
gementje, ipari és kereskedelmi vegyszerek, vegyi termékek, ve-
gyi hulladék, veszélyes hulladék és hulladék rakodásának és
elosztásának szervezése és managelése; veszélyes hulladék és
hulladék managementre vonatkozó szakmai tanácsadás.
42 Tudományos és technológiai szolgáltatások és kutatás, vala-
mint ezekre vonatkozó tervezõi szolgáltatások; ipari elemzõi és
kutatási szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezé-
se és fejlesztése; jogi szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatá-
sok az üzleti adat kommunikáció, értékesítés management, leltár-
management és pénzügyi management területére vonatkozóan;
vegyi hulladék, veszélyes hulladék és hulladék managementre,
kezelésre és újrahasznosítási szabályozásra vonatkozó tanács-
adás; vegyi hulladék, információ és tanácsadói szolgáltatások az
összes eddig felsorolt szolgáltatásra vonatkozóan.

(111) 186.202 (151) 2006.09.04.
(210) M 03 00738 (220) 2003.02.24.
(732) UNGARO ITALIA INVEST Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) EUROGOLD
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.203 (151) 2006.09.04.
(210) M 03 02814 (220) 2003.06.26.
(732) General Electric Company (New York állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Schenectady, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MODULA PLUS
(511) 9 Elektromos áram vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tá-

rolására, szabályozására és vezérlésére szolgáló készülékek és
eszközök; áramelosztó készülékek és mûszerek; kapcsolótáblák,
panelek, elosztótáblák; motorvezérlõ központok; kapcsoló- és
biztosítékegységek; kábelek; bejövõ és kimenõ készülékek;
áramkör-megszakítók; vezérlõ berendezések; a fent említett áruk
alkatrészei és szerelvényei.
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(111) 186.204 (151) 2006.09.04.
(210) M 03 02950 (220) 2003.07.07.
(732) Polyflor Limited, Radcliffe, Menchester (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) POLYFLOR VOYAGER
(511) 27 Padlóburkolat jármûvekhez.

(111) 186.205 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00234 (220) 2005.01.18.
(732) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Super-Bari-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek, fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 186.206 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00235 (220) 2005.01.18.
(732) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Dzsungel-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek, fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 186.207 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00236 (220) 2005.01.18.
(732) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Favorit-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek, fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 186.208 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00237 (220) 2005.01.18.
(732) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) Vénusz-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek, fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 186.209 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00231 (220) 2005.01.18.
(732) Fáy Jenõ, Diósd (HU); Szûcs Károly, Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek; (ezen belül különösen: fém fûtési csövek, szerelvé-
nyek, berendezések és tartozékok).
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; (ezen belül különösen:
nem fém fûtési csövek, szerelvények, berendezések és tartozé-
kok).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; (ezen belül kü-
lönösen: központi fûtés, padlófûtés, falfûtésszerelés, kivitelezés).

(111) 186.210 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00432 (220) 2005.01.31.
(732) Portland Közterületi Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.211 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00433 (220) 2005.01.31.
(732) Mediaedge:cia Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Mediaedge:cia
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 186.212 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00441 (220) 2005.01.31.
(732) Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) ÉLETPROGRAM
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 186.213 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00442 (220) 2005.01.31.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FERTINA
(511) 5 Gyógytakarmányok és -tápok kocáknak.

31 Nem gyógyászati takarmányok és tápok kocáknak.
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(111) 186.214 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00443 (220) 2005.01.31.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LACTINA
(511) 5 Gyógytakarmányok és -tápok kocáknak.

31 Nem gyógyászati takarmányok és tápok kocáknak.

(111) 186.215 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00444 (220) 2005.01.31.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PRELACTINA
(511) 5 Gyógytakarmányok és -tápok kocáknak.

31 Nem gyógyászati takarmányok és tápok kocáknak.

(111) 186.216 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00445 (220) 2005.01.31.
(732) CAN Technologies, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Minnetonka, Minnesota (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PRELACTINA TOPDRESS
(511) 5 Gyógytakarmányok és -tápok kocáknak.

31 Nem gyógyászati takarmányok és tápok kocáknak.

(111) 186.217 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00446 (220) 2005.01.31.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) DELEGATE
(511) 5 Féregirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbi-
cidek) és rovarirtó szerek.

(111) 186.218 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00417 (220) 2005.01.31.
(732) Spekker Géza József, Érd (HU)

(541) CHRONO-LOGIKA
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 186.219 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00418 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Lízing-Velünk biztosan vezet
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.220 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00419 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Lízing-Lízing Ügyek Hangsebességgel
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.221 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00420 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Lízing-Lízing Dupla Légzsákkal
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.222 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00421 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Lízingcsoport
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.223 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00422 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H TeleLízing
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.224 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00423 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) K&H Lízing Assistance
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.225 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00424 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H Flotta Assistance
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.226 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00425 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H m-leasing
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.227 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00426 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

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

(111) 186.228 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00427 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 186.229 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00428 (220) 2005.01.31.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) K&H e-leasing
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; jogi szolgáltatások.

(111) 186.230 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00429 (220) 2005.01.31.
(732) ERSTE BANK HUNGARY Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Postabank
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(111) 186.231 (151) 2006.09.04.
(210) M 05 00430 (220) 2005.01.31.
(732) ERSTE BANK HUNGARY Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Postabank és Takarékpénztár Rt.
(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-

latos banki szolgáltatások.

(111) 186.233 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00713 (220) 2005.02.23.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)
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(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek ki-
vételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tar-
toznak más osztályokba).
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás, rádió- és tv-reklámok; kereskedelmi ügyletek;
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.234 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01644 (220) 2005.05.09.
(732) SAMBAT-C Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Tamás, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 186.235 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01641 (220) 2005.05.09.
(732) Li Li, Budapest (HU)

(541) IMTD
(511) 35 Textil-nagykereskedelem.

(111) 186.236 (151) 2006.09.05.
(210) M 04 04283 (220) 2004.10.20.
(732) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ

és Borértékesítõ Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Monarchia Wines:Where the Best is Good
Enough!

(511) 33 Borok.

(111) 186.237 (151) 2006.09.05.
(210) M 04 04286 (220) 2004.10.20.
(732) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ

és Borértékesítõ Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Monarchia Wines: nekünk csak a legjobb elég jó!
(511) 33 Borok.

(111) 186.238 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01648 (220) 2005.05.09.
(732) DrugTech Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)
(300) 76/528,685 2003.07.11. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ClindaOne BV
(511) 5 Gombás és más fertõzések elleni készítmények, nevezete-

sen hüvelyi fertõzések kezelésére szolgáló készítmények.

(111) 186.239 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01647 (220) 2005.05.09.
(732) DIADAL 2000 Fuvarozó és Szállítmányozó Kereskedelmi

Kft., Érd (HU)
(740) dr. Domé Judit ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 186.240 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01645 (220) 2005.05.09.
(732) Zhou Lisu, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.241 (151) 2006.09.05.
(210) M 04 04396 (220) 2004.11.02.
(732) Madár István, Budapest (HU)

(541) Fénykor
(511) 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; eszme-

cserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelé-
si célú kiállítások szervezése; oktatási tárgyú információk; okta-
tás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk);
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rádió- és televízióprogramok készítése; szemináriumok rendezé-
se és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szöve-
gek kiadása (nem reklámcélú); videofilmgyártás; zene összeállí-
tása; élõ elõadások bemutatása; szórakoz(tat)ási tárgyú informá-
ciók; televíziós szórakoztatás; szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa; leírószolgálat; levelezõ tanfolyamok.

(111) 186.242 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00414 (220) 2005.01.28.
(732) MOTOR TRADER Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 16 Újságok.
35 Reklámozás.

(111) 186.243 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00560 (220) 2005.02.10.
(732) Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete,

Budapest (HU)
(740) dr. Kuracsai Csaba, Dr. Kuracsai Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 36 Pénzváltás.

(111) 186.244 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00574 (220) 2005.02.10.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Túróval készült termékek.
30 Túróval készült termékek.

(111) 186.245 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00712 (220) 2005.02.23.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási, oktatási és kiállítási anyagok (ké-
szülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba).
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás, rádió- és tv-reklámok; kereskedelmi ügyletek;
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.246 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01773 (220) 2005.05.20.
(732) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari

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

Budapest

(541) FertiPro
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.

(111) 186.247 (151) 2006.09.13.
(210) M 05 01774 (220) 2005.05.20.
(732) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari

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

Budapest

(541) Base-Lap
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.

(111) 186.248 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01057 (220) 2005.03.22.
(732) TV Products Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)

(541) KING GYM
(511) 28 Sport-, torna-, testnevelési és játékszerek, játékok; eszkö-

zök, berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek la-
zításához; beleértve a kéz- és más testrész izomerejének ellenállá-
sával mûködõ tornaszalagokat, öveket; minden sport- és tornafel-
szerelés, testnevelési és sportcikk, amely nem tartozik más osztá-
lyokba.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tá-
jékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékozta-
tás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szol-
gáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megren-
delési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és szá-
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mítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányí-
tása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások foga-
dását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes
adatbázis segítségével; eladásösztönzés és hirdetések tervezése;
üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgáltatá-
sok, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számítógé-
pes és médiahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításá-
val kapcsolatos adminisztráció.

(111) 186.249 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00901 (220) 2005.03.08.
(732) OPTIREX Kft., Budapest (HU)

(541) A KORRAL JÁR! FÓKUSZBAN AZ ÉVEK
(511) 9 Fém szemüvegkeret; mûanyag szemüvegkeret; optikai be-

rendezések és felszerelések, optikai cikkek, szemüvegek, szem-
üvegkeretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegzsi-
nórok.

(111) 186.250 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01397 (220) 2005.04.15.
(732) ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-
latos banki szolgáltatások.

(111) 186.251 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01249 (220) 2005.04.05.
(732) Soremartec S.A., Schoppach-Arlon (BE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) KINDER TEJSZELET
(511) 30 Sütemények és cukorkaáruk, kétszersültek, kekszek, cuk-

rászsütemények, csokoládétermékek, jégkrémek.

(111) 186.253 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00584 (220) 2005.02.11.
(732) MIKROLAB TRADING Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) COMPED
(511) 8 Kompakt pedál.

(111) 186.254 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01058 (220) 2005.03.22.
(732) TV Products Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)

(541) VITAL POWER
(511) 7 Gépek, ételek feldolgozására, nevezetesen reszelõk, keve-

rõk, mixerek, dagasztók, húsdarálók, darálók és ételvágók, kávé-
darálók, gyümölcsprések, gyümölcs- és zöldségcentrifugák, zöld-
séghámozók, szeletelõk, zöldségvágók, elektromos kések, kés-
élezõ gépek, konzervnyitó gépek, mosogatógépek, mosógépek,
centrifugák.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tá-
jékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékozta-
tás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szol-
gáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megren-
delési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és szá-
mítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányí-
tása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások foga-
dását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes

adatbázis segítségével; eladásösztönzés és hirdetések tervezése;
üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgáltatá-
sok, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számítógé-
pes és médiahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításá-
val kapcsolatos adminisztráció.

(111) 186.255 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01921 (220) 2005.06.01.
(732) DUNAKENYÉR Rt., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Fabók Márta, Dr. Fabók Márta Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 186.256 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01904 (220) 2005.06.01.
(732) MASPEX SPÓLKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA, Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(111) 186.257 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01922 (220) 2005.06.01.
(732) Zhao Qing, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.258 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01902 (220) 2005.06.01.
(732) Dámtej Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) FITTIMO
(511) 29 Tej és tejtermékek; joghurt; kefir; tej; tejes italok (fõként te-

jet tartalmazó); tejszín (tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; tofu;
vaj; vajkrém.

(111) 186.259 (151) 2006.09.05.
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(210) M 05 01646 (220) 2005.05.09.
(732) Marcia Szent-Györgyi, Falmouth (US)
(740) dr. Ruttner György, Dr. Ruttner György Ügyvédi Irodája,

Budapest

(541) Szent-Györgyi Albert
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 186.260 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01250 (220) 2005.04.05.
(732) Soremartec S.A., Schoppach-Arlon (BE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(591)

(511) 30 Sütemények és cukorkaáruk, kétszersültek, kekszek, cuk-
rászsütemények, csokoládétermékek, jégkrémek.

(111) 186.261 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00904 (220) 2005.03.08.
(732) Arysta Agro Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest

(541) METRIPHAR
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trá-

gyák.
5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 186.262 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00722 (220) 2005.02.23.
(732) COLAS S.A., Boulogne-Billancourt (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SAFLEX
(511) 19 Nem fém építõanyagok útépítéshez, elsõsorban speciális út-

burkolatok.

(111) 186.263 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01767 (220) 2005.05.20.
(732) ISOGÉN HUNGARY Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(541) TERMUS
(511) 11 Fûtõ-, szárítóberendezések.

(111) 186.264 (151) 2006.09.05.

(210) M 05 01643 (220) 2005.05.09.
(732) Molnár Imre, Fülöpháza (HU)

(546)

(511) 30 Akácméz.

(111) 186.265 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01064 (220) 2005.03.22.
(732) Syngenta Limited, Guildford, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MILAGRO
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-

ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 186.266 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01398 (220) 2005.04.15.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok,
képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.267 (151) 2006.09.05.
(210) M 04 04910 (220) 2004.12.09.
(732) Magyar RTL Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 186.268 (151) 2006.09.05.
(210) M 04 04285 (220) 2004.10.20.
(732) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ

és Borértékesítõ Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Monarchia Wines: The Best is Good Enough for
Us!

(511) 33 Borok.

(111) 186.269 (151) 2006.09.13.
(210) M 05 01770 (220) 2005.05.20.
(732) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari

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

Budapest

(541) FiniPro
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.

(111) 186.270 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01772 (220) 2005.05.20.
(732) AGRIBRANDS Europe Hungary Takarmányipari

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

Budapest

(541) CycloPro
(511) 31 Takarmányok, takarmánykiegészítõk.

(111) 186.271 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 00569 (220) 2005.02.10.
(732) MATÁV Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Villamos, hírközlési átviteli kábelek; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mág-
neses adathordozók, hanglemezek; adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); digitális in-
formációk gyûjtése, tárolása és visszakeresése.
36 Pénzügyi ügyletek lebonyolítása, nevezetesen; közüzemi
díjak elektronikus átutalása.
38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen; információs szol-
gáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítsé-
gével; üzenetek küldése, elektronikus levelezés, elektronikus
adatátvitel.

(111) 186.272 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01911 (220) 2005.06.01.
(732) PÓDIUM ITALIA Kft., Budapest (HU)
(740) Kudlimann Jolán, Budapest

(541) TROPEA
(511) 25 Harisnyanadrág.

(111) 186.273 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01245 (220) 2005.04.05.
(732) Futureal Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 186.274 (151) 2006.09.05.
(210) M 05 01399 (220) 2005.04.15.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.275 (151) 2006.09.06.
(210) M 04 02741 (220) 2003.09.08.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) Nestlé Hungária Kft., Budapest

(546)

(511) 31 Tápanyagok állatok számára, táplálék kedvtelésbõl tartott
állatoknak, táplálékok állatoknak, kutyaeledelek.

(111) 186.276 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 01768 (220) 2005.05.20.
(732) IMMOWA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Horgászcikkek, horgász felszerelések (csalétkek horgászat-
hoz, halhorgok, hálók, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsi-
nórok, kapásérzékelõk, mesterséges csalik és egyéb nem részlete-
zett horgászfelszerelések.
35 Sportcikkek, illetve horgász- és túrafelszerelés kiskereske-
delme.

(111) 186.277 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 01771 (220) 2005.05.20.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.

(111) 186.278 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 01908 (220) 2005.06.01.
(732) Monopoly International Ingatlanközvetítõ,

Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Muszka Sándor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyek, ingatlanügyle-
tek.

(111) 186.279 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 00903 (220) 2005.03.08.
(732) BIOFARMA, Neully-Surseine (FR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(554)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra; tapaszok, kötszer-
anyagok; fertõtlenítõszerek.

(111) 186.280 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 00909 (220) 2005.03.08.
(732) TYMBARK S.A., Tymbark (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, elektronikus játékok a tévéjátékok kivételével, esz-
közök játékokhoz, játékkártyák, sakkfigurák, labdák, ütõs labda-
játékok, játékmackók, játékszerek.
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32 Alkoholmentes italok, ivólevek, alkoholmentes üdítõitalok,
szörpök, izotóniás italok, vitaminos italok, ásványvíz, zöldségle-
vek, paradicsomlevek, répalevek.

(111) 186.281 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 01401 (220) 2005.04.15.
(732) TESCO-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek; hajápoló oldatok, bõr, fejbõr és haj tisztítására, ápo-
lására és szépítésére szolgáló készítmények.

(111) 186.282 (151) 2006.09.06.
(210) M 04 04284 (220) 2004.10.20.
(732) MONARCHIA BORÁSZATI Szõlõtermesztõ

és Borértékesítõ Kft., Ostoros (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Monarchia Wines: ahol csak a legjobb elég jó!
(511) 33 Borok.

(111) 186.283 (151) 2006.09.06.
(210) M 04 04401 (220) 2004.11.02.
(732) MAGA Betéti Társaság, Újfehértó (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 31 Pirított napraforgómagvak.

(111) 186.284 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 00719 (220) 2005.02.23.
(732) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, Montrouge (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZIRCONAL
(511) 3 Dezodorok személyi használatra.

(111) 186.285 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 00716 (220) 2005.02.23.
(732) Alvetra u. Werfft AG, Bécs (AT)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) TYLOWERFFT LA
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények, tilozin-antibiotikumok.

(111) 186.286 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 00559 (220) 2005.02.10.
(732) MEDIMIX-TRIO Bt., Kecskemét (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 186.287 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 01241 (220) 2005.04.05.
(732) Maróti Viktória, Budapest (HU); Jeney Roland, Pécs (HU)

(541) Ready for Business?!
(511) 9 CD-ROM.

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

(111) 186.288 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 01765 (220) 2005.05.20.
(732) OZONE LABORATORIES LIMITED, Limassol (CY)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 186.289 (151) 2006.09.06.
(210) M 05 00437 (220) 2005.01.31.
(732) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 186.290 (151) 2006.09.06.
(210) M 04 00238 (220) 2004.01.20.
(732) TRILAK-HAERING Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mester Ákos, Dr. Mester Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
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(111) 186.291 (151) 2006.09.06.
(210) M 03 03852 (220) 2003.09.15.
(732) Bloomberg L.P. (Delaware államban bejegyzett cég),

New York, New York (US)
(300) 78/228,267 2003.03.20. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) INSTANT BLOOMBERG
(511) 9 Számítógépes programok, nevezetesen hírekkel, üzlettel,

pénzügyekkel, napi eseményekkel, szórakozással, sporttal, érde-
kes történetekkel, értékpapírokkal, értékpapírpiacokkal és az
energia és aszfalt iparral kapcsolatos, illetve nemzetközi üzleti és
pénzügyi híreket elemzõ információs adatbázisokhoz való hozzá-
férést és személyes számítógépes alkalmazásokat végrehajtó és
valós idejû üzenetközvetítésre használatos szoftver; számítógé-
pes programok, nevezetesen elektronikus levelezõ szoftver és
szoftver valós idejû üzenetközvetítésre, online elektronikus hir-
detõtáblákhoz, online csevegõszobákhoz és interaktív elektroni-
kus kommunikációhoz.
38 Adatbázisokhoz való összetett felhasználói hozzáférés
nyújtása helyi vagy széles körû számítógépes hálózat, vezeték
nélküli kommunikációs hálózat, globális számítógépes informá-
ciós hálózat vagy más elektronikus kommunikációs hálózat által;
interaktív elektronikus, hang és képi kommunikációs és informá-
ciós sugárzás helyi vagy széles körû számítógépes hálózat, veze-
ték nélküli kommunikációs hálózat, globális számítógépes infor-
mációs hálózat vagy más elektronikus kommunikációs hálózat ál-
tal; valós idejû üzenetközvetítés, online elektronikus hirdetõtáb-
lák és online csevegõszobák nyújtása üzenetek, képek és doku-
mentumok közvetítésére számítógép-felhasználók között; elekt-
ronikus levelezési szolgáltatások.

(111) 186.292 (151) 2006.09.06.
(210) M 04 01049 (220) 2004.03.09.
(732) RIPCA-VGSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) CARGO
(511) 9 Elektromos csatlakozók, kapcsolók és vezetékek, különö-

sen autó elektronikai elemek, különösen mint vezetékek, elem
vagy akkumulátor.
17 Csillám és mûanyag szigetelõtermékek nem fémbõl készült
hajlékony csövek.
35 Gépjármû villamossági elektromos kis fõdarabok kiskeres-
kedelme; gépjármû villamossági elektromos egyéb alkatrészek és
segédanyagok kiskereskedelme.

(111) 186.293 (151) 2006.09.06.
(210) M 04 01050 (220) 2004.03.09.
(732) RIPCA-VGSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) MOBILETRON
(511) 9 Elektromos csatlakozók, kapcsolók és vezetékek, különö-

sen autó elektronikai elemek, különösen mint vezetékek, elem
vagy akkumulátor-adapterek, biztosítékok, relék, kábelösszekö-
tõk és -kapcsolók.
17 Csillám és mûanyag szigetelõ termékek nem fémbõl készült
hajlékony csövek.
35 Gépjármû villamossági elektromos kis fõdarabok kiskeres-
kedelme; gépjármû villamossági elektromos egyéb alkatrészek és
segédanyagok kiskereskelme.

(111) 186.294 (151) 2006.09.06.
(210) M 03 05647 (220) 2003.12.29.
(732) MIKITA Kft., Budapest (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MIKITA
(511) 25 Gyermekruházati cikkek.

(111) 186.295 (151) 2006.09.06.
(210) M 03 02567 (220) 2003.06.16.
(732) Hamu és Gyémánt Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dénes Sándor ügyvéd, Szolnok

(541) HAMU ÉS GYÉMÁNT
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 186.296 (151) 2006.09.07.
(210) M 01 03374 (220) 2001.06.19.
(732) Ford Motor Company, Dearborn, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) TDCI
(511) 12 Jármûvek; földi, légi vagy vízi szállítási eszközök, különö-

sen motoros földi jármûvek; gépjármûmotorok; azok alkatrészei,
kiegészítõi és tartozékai.

(111) 186.297 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00798 (220) 2004.02.23.
(732) Bálint György, Budapest (HU)

(541) TONY VALENTINE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk férfi és nõi.

(111) 186.298 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00429 (220) 2004.02.02.
(732) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Q10 FORTE
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtá-
sára szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 186.299 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00974 (220) 2004.03.04.
(732) Junior Hann Kft., Budapest (HU)

(541) HANN
(511) 25 Férfi alsónadrágok; férfitrikók; férfipólók; férfiboxer alsó-

nadrág; ruházat - nõi és férfi; jogging; pulóverek; pólók; badyk
(kombidressz); fürdõnadrágok, úszónadrágok – felnõtt és gyer-
mek; fürdõruhák – egyrészes – gyermek és felnõtt; fürdõruhák –
kétrészes – gyermek és felnõtt; fûzõk; harisnyatartók; harisnyafo-
gók; fehérnemû-garnitúrák (bugyi és melltartó); hálóingek; kom-
binék; miderek; kesztyûk; topok; melltartók; bugyik; sapkák;
pizsamák.

(111) 186.300 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00671 (220) 2004.02.17.
(732) Benei és Társa Ostyasütõ és Édesipari Termékeket Készítõ

és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság 50%,
Budakeszi (HU); Benei László 25%, Budapest (HU);
Benei Lászlóné 25%, Budapest (HU)

(541) Benei
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(511) 30 Gabonakészítméynek, kenyér, péksütemények és cukrász-
sütemények.
35 Kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 186.301 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00914 (220) 2004.03.01.
(732) RF Elektronikai Kft., Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 9 Távkapcsoló adók; rádiófrekvenciás átjelzõ adók; rádió-
frekvenciás átjelzõ vevõk; rádiós riasztó adóberendezések; riasz-
tóközpontok; távfelügyeleti vevõközpontok; antennák; személy-
hívó adóberendezések; rádiós átjátszók; modemek; kommuniká-
torok; rádiós modemek; támadásjelzõ vevõk; tápegységek; távfel-
ügyeleti softverek; display-k; adatgyûjtõ berendezések; távvezér-
lõ berendezések; rádiós segélyhívó berendezések; telefonos se-
gélyhívó berendezések.

(111) 186.302 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00764 (220) 2004.02.23.
(732) HUNGAROCOM Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Õr Mária, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 186.303 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00811 (220) 2004.02.24.
(732) BÁBOLNA Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Fertõtlenítõszerek, gyom, rágcsáló és egyéb kártékony állat
irtására szolgáló készítmények.
35 Kereskedelem, export-import ügyletek, reklámozás; áru-
minták, reklámanyagok, prospektusok, nyomtatványok terjeszté-
se, piackutatás.
37 Kártékony állatok irtása, patkányirtás, fertõtlenítés, szagta-
lanítás, utak, építmények, eszközök tisztítása.
39 Áruk csomagolása, szállítás és raktározás, szemétszállítás
és -kirakás.
40 Irtó, tisztító és fertõtlenítõszerek gyártása, vegyipari termé-
kek feldolgozása.
42 Lomtalanítás, tisztítás, fertõtlenítés, kísérletek, kutatások
(biológiai és vegyi).

(111) 186.304 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00436 (220) 2004.02.02.
(732) Molnár Imre, Budapest (HU)

(541) DJ. MILLER
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-

bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 186.305 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00591 (220) 2004.02.11.
(732) Magyar Posta Életbiztosító Rt., Budapest (HU);

Magyar Posta Biztosító Rt., Budapest (HU)

(541) Mi Boritékoljuk Önnek
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 186.306 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00616 (220) 2004.02.12.
(732) PORCELANOSA, S.A., Villarreal (Castellón) (ES)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MARMI
(511) 19 Falicsempe, padlócsempe, falburkoló anyagok és kerámia

padlóburkolatok, kõedények és porcelánanyagok, márvány kivé-
telével.

(111) 186.307 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00409 (220) 2004.02.02.
(732) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

(541) BEATRIX
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,

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

(111) 186.308 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00307 (220) 2004.01.23.
(732) Infopen Kft., Bordány (HU)
(740) Csobán Gyula Tamás, Budapest

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

tevékenység; akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolítása; bálok szervezése; elektronikus desktop kiadói te-
vékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élõ elõ-
adások bemutatása; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóri-
portok készítése; gyakorlati képzés, szemléltetés; klubszolgálta-
tások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és le-
bonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyv-
kiadás; oktatás; oktatási tárgyú információk; online elérhetõ
elektronikus publikációk; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;
szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése
és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú informá-
ciók; szövegek kiadása (nem reklámcélú); üdülési tárgyú infor-
mációk; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(111) 186.309 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00454 (220) 2004.02.03.
(732) Facility Management Hungária Létesítménygazdálkodási

Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(740) dr. Kócsó Tünde ügyvéd, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Facility Management Hungária
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.
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36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése, jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 186.310 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00336 (220) 2004.01.27.
(732) Budapesti Nap Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 186.312 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 00416 (220) 2004.02.02.
(732) TV Products Kft., Nagybajcs (HU)

(541) AB Swing
(511) 28 Játékok, játék- és sport-, torna-, testnevelési szerek; eszkö-

zök, berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek la-
zításához, beleértve a kéz- és más testrész izomerejének ellenállá-
sával mûködõ tornaszalagokat, öveket; minden sport- és tornafel-
szerelés, testnevelési és sportcikk, amely nem tartozik más osztá-
lyokba.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tá-
jékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékozta-
tás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szol-
gáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megren-
delési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és szá-
mítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányí-
tása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások foga-
dását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes
adatbázis segítségével; tanácsadás; eladásösztönzés és hirdetések
tervezése; üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós
szolgáltatások, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális
számítógépes és médiahálózaton keresztül történõ eladások lebo-
nyolításával kapcsolatos adminisztráció.

(111) 186.313 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01860 (220) 2004.04.23.
(732) Pulsar Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Miklós Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) C3D
(511) 9 Memóriakártya, intelligens mikrokártyák, CD-ROM, kom-

paktlemezek, videokártyák.

(111) 186.314 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01859 (220) 2004.04.23.
(732) Tóth Ágnes, Budapest (HU)

(541) P.ART.ON
(511) 16 Akvarellek, festmények (képek) keretezve vagy anélkül,

grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók, litografált mûtárgyak,
litográfiák, metszetek, naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák,
nyomatok (metszetek), portrék (arcképek), rézkarcok (gravûrök),
színes olajnyomatok, újságok.
35 Árverések és aukciók, kultúrcikkek árveréses eladása, árve-
résre bocsátás, szakértõi véleménynyújtás ügyletekben, szakvéle-
mények antikvitásokban, figyelemmel kísérés ügyletekkel kap-
csolatban, kereskedelmi információk vagy tájékoztatások ügyle-
tekkel kapcsolatban, áruminta terjesztése, export- és importügy-
nökség, reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.
41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),
gyakorlati képzés, képzõmûvészeti mûtermi szolgáltatás, klub-
szolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), éjszakai klubok, (kép
és egyéb) kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése és
lebonyolítása, képzõ- és iparmûvészeti tevékenység, kulturális
örökség védelme, könyvkiadás, képzõmûvészeti szabadidõs szol-
gáltatások nyújtása.
43 Eszpresszók, kávéházak, teázók, drinkbár, snackbár, büfé,
falatozó, turistaházak, panziók és vendéglõ.

(111) 186.315 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01676 (220) 2004.04.13.
(732) EL CORTE INGLÉS, S.A., Madrid (ES)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ,

ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 24 Textiliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 186.317 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01605 (220) 2004.04.07.
(732) Országos Mentõszolgálat Fõigazgatósága, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás; ezen belül különösen: betegszállítás, mentõszol-
gálat.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek ré-
szére.

(111) 186.318 (151) 2006.09.07.
(210) M 03 04785 (220) 2003.11.13.
(732) SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION),

Tokió (JP)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ,

ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Sony Financial Services
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(511) 35 Hivatali/irodai eszközök, felszerelések, készülékek és be-
rendezések bérbeadása.
36 Pénzügyi szolgáltatások az elektronikus fizetésrendezési
szolgáltatások területén, ideértve számlakifizetési adatok elektro-
nikus feldolgozását és továbbítását; hitelkártya, kölcsönfinanszí-
rozás és vállalati, jelzálog-, valamint fogyasztói kölcsönök; bizto-
sítási szolgáltatások, különösen az életbiztosítás, a sajátotthon-
biztosítás, a kölcsönzési/bérbeadási biztosítás, a vállalati tulaj-
donbiztosítás, az automobil és más motoros jármûvek/gépjármû-
vek vonatkozásában; személyi felelõsségbiztosítás és üzleti fele-
lõsségbiztosítás; telekommunikációs készülékek, berendezések
és eszközök, különösen telefonok és faxgépek lízingelése; gépjár-
mûvek, hajók és légi jármûvek, így repülõgépek lízingelése; gyá-
ri/üzemi berendezések, felszerelések, készülékek és eszközök lí-
zingelése; szórakoztató létesítményekben, így vidámparkokban
használatos berendezések, készülékek, felszerelések és eszközök
lízingelése; audio/video készülékek, berendezések és eszközök
lízingelése; fényképezéshez használható készülékek, berendezé-
sek, felszerelések és eszközök lízingelése; számítógéphardver és
-szoftver lízingelése; orvosi felszerelések, eszközök, készülékek
és berendezések lízingelése.
38 Telekommunikációs készülékek, berendezések és eszkö-
zök, különösen telefonok és faxgépek bérbeadása.
39 Gépjármûvek, hajók és légi jármûvek, így repülõgépek bér-
beadása.
40 Gyári/üzemi berendezések, felszerelések, készülékek és
eszközök bérbeadása.
41 Szórakoztatólétesítményekben, így vidámparkokban hasz-
nálatos berendezések, készülékek, felszerelések és eszközök bér-
beadása; audio/video készülékek, berendezések és eszközök bér-
beadása; fényképezéshez használható készülékek, berendezések,
felszerelések és eszközök bérbeadása.
42 Számítógéphardver és -szoftver bérbeadása.
44 Orvosi felszerelések, eszközök, készülékek és berendezések
bérbeadása.

(111) 186.319 (151) 2006.09.07.
(210) M 03 04784 (220) 2003.11.13.
(732) SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION),

Tokió (JP)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ,

ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SONY
(511) 35 Hivatali/irodai eszközök, felszerelések, készülékek és be-

rendezések bérbeadása és lízingelése.
36 Pénzügyi szolgáltatások az elektronikus fizetésrendezési
szolgáltatások területén, ideértve számklakifizetési adatok elekt-
ronikus feldolgozását és továbbítását; hitelkártya, kölcsönfinan-
szírozás, és vállalati, jelzálog-, valamint fogyasztói kölcsönök;
biztosítási szolgáltatások, különösen az életbiztosítás, a sajátott-
hon-biztosítás, a kölcsönzési/bérbeadási biztosítás, a vállalati tu-
lajdonbiztosítás, az automobil és más motoros jármûvek/gépjár-
mûvek vonatkozásában; személyi felelõsségbiztosítás és üzleti
felelõsségbiztosítás; telekommunikációs készülékek, berendezé-
sek és eszközök, különösen telefonok és faxgépek lízingelése;
gépjármûvek hajók és légi jármûvek, így repülõgépek lízingelése;
gyári/üzemi berendezések, felszerelések, készülékek és eszközök
lízingelése; szórakoztató létesítményekben, így vidámparkokban
használatos berendezések, készülékek, felszerelések és eszközök
lízingelése; audio/video készülékek, berendezések, felszerelések
és eszközök lízingelése; számítógéphardver és -szoftver lízinge-
lése; orvosi felszerelések, eszközök, készülékek és berendezések
lízingelése.
38 Telekommunikációs készülékek, berendezések és eszkö-
zök, különösen telefonok és faxgépek bérbeadása.
39 Gépjármûvek, hajók és légi jármûvek, így repülõgépek bér-
beadása.
40 Gyári/üzemi berendezések, felszerelések, készülékek és
eszközök bérbeadása.

41 Szórakoztatólétesítményekben, így vidámparkokban hasz-
nálatos berendezések, készülékek, felszerelések és eszközök bér-
beadása; audio/video készülékek, berendezések és eszközök bér-
beadása; fényképezéshez használható készülékek, berendezések,
felszerelések és eszközök bérbeadása.
42 Számítógéphardver és -szoftver bérbeadása.
44 Orvosi felszerelések, eszközök, készülékek és berendezések
bérbeadása.

(111) 186.320 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01348 (220) 2004.03.24.
(732) MONOLIT Internacional Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 19 Építési anyagok, természetes és vagy mûkövek, elõregyár-
tott elemek, téglaféleségek, építõkövek és térburkoló elemek.

(111) 186.321 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01613 (220) 2004.04.07.
(732) Soltész Rezsõ, Budapest (HU)
(740) dr. Harangi István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amely-
nek 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 szol-
gáló mûanyagok (melyek nem tartoznak más osztályokba), nyom-
dabetûk klisék.

(111) 186.322 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01165 (220) 2004.03.16.
(732) Farm Tojás Kft., Gyõr (HU)
(740) Dornai Rita, Gyõr

(541) OMEGA-3 FARM TOJÁS
(511) 29 Tojások; tojáspor; tojássárgája.

(111) 186.323 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01167 (220) 2004.03.16.
(732) Farm Tojás Kft., Gyõr (HU)
(740) Dornai Rita, Gyõr

(541) EXTRA SÁRGA FARM TOJÁS
(511) 29 Tojások, tojáspor, tojássárgája.

(111) 186.324 (151) 2006.09.07.
(210) M 04 01166 (220) 2004.03.16.
(732) Farm Tojás Kft., Gyõr (HU)
(740) Dornai Rita, Gyõr

(541) E-VITAMINOS FARM TOJÁS
(511) 29 Tojások, tojáspor, tojássárgája.

M1282

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/11

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 186.327 (151) 2006.09.07.
(210) M 06 00913 (220) 2006.03.20.
(732) MKB Bank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kuster Gertrúd, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 186.328 (151) 2006.09.12.
(210) M 04 03986 (220) 2004.09.28.
(732) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BME MBA
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek; audiovizuális tanítási eszkö-

zök; CD-ROM (kompakt) lemezek; egér (informatikai); egéralát-
étek; elektronikus közlemények (letölthetõ); elektronikus zseb
fordítógépek; hajlékony (floppy) lemezek; hangfelvétel-hordo-
zók; hanglemezek; interfészek (informatika); kompaktlemezek
(audio-video); lemezmeghajtók (számítógépekhez); mágneskár-
tyák; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek (informatika);
memóriakártyák; intelligens mikrokártyák; mérõberendezések;
mérõeszközök; mérõkészülékek; mérõmûszerek; mikropro-
cesszorok; modemek; monitorok (számítógéphardver); monito-
rok (számítógépprogramok); notebookok; nyomtatók számítógé-
pekhez; oktatási készülékek és berendezések; olvasóegységek
(informatika); operációs rendszerek számítógépekhez (rögzített);
optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai készülékek és esz-
közök; optikai lemezek; optikai letapogatóegységek; processzo-
rok (központi adatfeldolgozó egységek); rajzfilmek; szkennerek;
számítógép-billentyûzetek; számítógép-memóriák; számítógép-
programok (letölthetõ); számítógépek; számítógépes játékprog-
ramok; számítógép-perifériák; számítógépprogramok (rögzített);
elektronikus számológépek; mágneses személyazonosító kár-
tyák; szoftverek (rögzített); szövegszerkesztõk; videokazetták;
videoszalagok; zsebszámológépek.
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat);

(111) 186.330 (151) 2006.09.11.
(210) M 05 01015 (220) 2005.03.18.
(732) Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.331 (151) 2006.09.11.
(210) M 05 01014 (220) 2005.03.18.
(732) Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 186.332 (151) 2006.09.12.
(210) M 05 00034 (220) 2005.01.05.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 186.339 (151) 2006.09.14.
(210) M 04 01561 (220) 2004.04.06.
(732) Gratzol István, Rétság (HU)
(740) dr. Csetneki Adrienn, Dr. Csetneki Adrienn Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok.

(111) 186.341 (151) 2006.09.20.
(210) M 06 00776 (220) 2006.03.07.
(732) ALVEOLA Cosmetic Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) WAX-EPIL
(511) 3 Kozmetikai szerek; szõrtelenítõszerek; krémek, olajok, le-

mosószerek kozmetikai használatra; borotválkozókészítmények.
8 Szõrtelenítõeszközök, depilálók (elektromos és nem elekt-
romos); borotvák, hajnyíró gépek (elektromos és nem elektro-
mos); manikûrkészletek, ollók.
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(111) 186.342 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05054 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Ömlesztett blokk sajt.

(111) 186.344 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05040 (220) 2004.12.20.
(732) I.T.C. Kft., Mórahalom (HU)

(541) CORRECT
(511) 9 Számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépprogramok

(rögzített).
35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,
számítógépes nyilvántartások kezelése.
42 Számítógépprogramok kidolgozása.

(111) 186.345 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 03719 (220) 2004.09.03.
(732) DAKEXPO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert ügyvéd, Szakál Róbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 186.346 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05046 (220) 2004.12.20.
(732) Combat Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék szerek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 186.347 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05051 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Ementáli típusú sajt.

(111) 186.348 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05037 (220) 2004.12.20.
(732) Napfivér Holdnõvér ’2004 Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátó-ipari szolgáltatások, különösen kávéházak, to-
vábbá éttermek, büfék, étkezdék, bárok, bisztrók, salátabárok, sö-
rözõk, borozók, teaházak, cukrászdák; ételkészítési szolgáltatá-
sok; bankettszervezési szolgáltatások; étel- és italelviteli és -ellá-
tási szolgáltatások.

(111) 186.349 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05055 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Ömlesztett sajt.
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(111) 186.350 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05053 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GOODLIFE
(511) 29 Ömlesztett blokk sajt.

(111) 186.351 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05032 (220) 2004.12.20.
(732) BioHun Termékforgalmazó és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Anna, Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 186.352 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05038 (220) 2004.12.20.
(732) Dudás József, Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Vízszolgáltató berendezések.

(111) 186.353 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05056 (220) 2004.12.20.
(732) MERCK & Co., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) SYMONY

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

(111) 186.355 (151) 2006.09.20.
(210) M 05 00888 (220) 2005.03.07.
(732) Le Pierrot Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 186.356 (151) 2006.09.20.
(210) M 05 00889 (220) 2005.03.07.
(732) Le Pierrot Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 186.357 (151) 2006.09.20.
(210) M 05 00891 (220) 2005.03.07.
(732) ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási gép-

és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló
Közhasznú Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Völgyesi András, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 186.358 (151) 2006.09.20.
(210) M 05 00895 (220) 2005.03.07.
(732) ÉVELÕ PARK Termelõ és Szolgáltató Kft., Csemõ (HU)

(546)

(511) 31 Élõ növények.

(111) 186.359 (151) 2006.09.20.
(210) M 04 05052 (220) 2004.12.20.
(732) MARIGOLD-HUNGARIA Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MOUNTAIN
(511) 29 Ementáli típusú sajt.

A rovat 268 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 180.242, 184.540,
184.867, 185.258, 185.263, 185.906–185.915, 185.920–185.929,
185.931, 185.932, 185.937–185.962, 186.011–186.025,
186.045–186.084, 186.086–186.092, 186.137–186.140, 186.155,
186.156, 186.173–186.175, 186.200–186.231, 186.233–186.251,
186.253–186.310, 186.312–186.315, 186.317–186.324, 186.327,
186.328, 186.330–186.332, 186.339, 186.341, 186.342,
186.344–186.353, 186.355–186.359

M1286

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/11

Nemzeti lajstromozott védjegyek



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


		2006-11-22T15:33:57+0100
	TÖRŐCSIK ZSUZSA
	Felelős vezető




