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plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, újságok, üdvözlõlapok/kártyák.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; dzsekik, futballcipõk,
fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák, fürdõsapkák, melegítõk, szvetterek, síbakancsok, sícipõk, sportcipõk, sportlábbelik, sportcipõk, tornaruházat.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzés, hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi
információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvélemény-kutatás, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szabadtéri hirdetés, szövegfeldolgozás, televíziós reklámozás, újság-elõfizetések intézése, üzletszervezési és üzeletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció,
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
38 Távközlés; elektronikus levelezés, hírügynökségek, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, mobiltelefon-összeköttetés, mûholdas átvitel, radióadás,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós mûsorszórás, tudakozók, információs szolgáltatások, üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; filmgyártás, klubszolgáltatások, könyvkiadás,
oktatás, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése, sorsjátékok lebonyolítása, sport edzõtábori szolgáltatások, sportfelszerelések
kölcsönzése, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek
rendezése, szerencsejátékok, szórakoztatás, szövegek kiadása,
televíziós szórakoztatás, testnevelés, tornatanítás.

(210) M 05 03040
(220) 2005.09.20.
(731) Baromfiudvar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 29

Baromfihús, baromfiból készült húskivonatok.

(210) M 04 04893
(220) 2004.12.08.
(731) Vidák László, Siófok (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.
(210) M 04 05090
(220) 2004.12.22.
(731) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; audiovizuális tanítási eszközök, CD-ROM(kompakt) lemezek, hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, kompaktlemezek (audio-video), magnetofonszalagok, mozifilmek
(exponált), video játékkazetták, videokazetták, videoszalagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; daloskönyvek, fényképek, folyóiratok, földrajzi térképek, füzetek, grafikai nyomatok, grafikai ábrázolások, kártyák,
képek, képregények, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, magazinok, revük (idõszaki lapok), naptárak,
naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomatok
(metszetek), nyomtatványok, oktatási eszközök, papír, papíráruk,

(210) M 04 05109
(220) 2004.12.23.
(731) Wham-O, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Emeryville, California állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; vízisiklók
(waterslides).
(210) M 06 00539
(220) 2006.02.15.
(731) Tárczy Ferenc, Biatorbágy (HU)
(546)

(511) 5
Albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra;
albumintartalmú készítmények gyógyászati alkalmazásra; fogyasztótea orvosi használatra; keményítõ diétás vagy gyógyszerészeti használatra; karkötõk reuma ellen; asztma elleni tea; fejfájás (migrén) elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; bakterológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és állatgyó-
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gyászati használatra; gyógyszeres fürdõkészítmények; fürdõsók;
készítmények gyógyfürdõ terápiához; cukrászati gyógytermékek; karkötõk gyógyászati használatra; szirupok gyógyszerészeti
használatra; kapszulák gyógyszerekhez; gyógyszerészeti készítmények; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra; gyógyszerészeti készítmények; vitaminkészítmények; székrekedés elleni orvosságok; napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra; fõzetek gyógyszerészeti használatra;
emésztést elõsegítõ szerek gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; drogok gyógyászati használatra; ásványvíz gyógyászati használatra; ásványvízsók; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; elixírek(gyógyszerészeti készítmények); kriptogámiás betegségek elleni szerek; sók gyógyászati használatra;
hajtószerek; lázcsillapító szerek; gyógyszeres infúziók; gyógyteák; csukamájolaj; idegerõsítõ szerek; hashajtók; zselatin gyógyászati használatra; zsírok gyógyászati használatra; zsírok állatgyógyászati használatra; olajok gyógyászati használatra; hematogén
szerek; gyógynövények; hormonok gyógyászati használatra; peptonok gyógyászati használatra; menta gyógyszerészeti használatra; mentol; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra; pasztillák gyógyszerészeti használatra; opoterápiára szolgáló termékek; pektin gyógyszerészeti használatra;
pirulák gyógyszerészeti használatra; bõrápoló gyógyszerkészítmények; herbateák; korpás fejbõr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; pepszinek gyógyszerészeti használatra;
lábizzadás elleni gyógyszerek; káliumsók gyógyászati használatra; növényi gyökerek, orvosi használatra; erõsítõ szerek (gyógyszerek); nyugtatók; szeroterápiás gyógyszerek; nátriumsók gyógyászati használatra; gyógycukor; izzadás elleni gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; savak gyógyszerészeti használatra;
gyógyhatású takarmányadalékok; alkaloidák gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; napfény
okozta leégés elleni kenõcsök; fürdõsók gyógyászati használatra;
biológiai készítmények humángyógyászati célra; diétás italok
gyógyászati használatra; lecitin gyógyászati használatra; méhpempõ (gyógyászati használatra); gyógyászati fogyasztószerek;
gabonafélék feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati használatra); vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; gyógyszerek (humán); állatgyógyászati gyógyszerek; gyógyitalok; enzimek gyógyszerészeti használatra; füvek füstölésre, gyógyászati
használatra; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; biológiai készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; ehetõ növényi rostok (nem táplálkozásra); enzimek gyógyászati használatra; enzimek állatgyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; aminosavak humángyógyászati használatra; aminosavak állatgyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; tápanyag adalékok gyógyászati célokra; étvágycsökkentõ szerek gyógyászati használatra;
hörghurut elleni készítmények; gyógyhatású hajnövesztõ szerek;
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyszerészeti, állatgyógyászati
és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; kötszeranyagok; fertõtlenítõszerek; gombásodás
elleni termékek; gyógynövények, regenerálószerek.
(210) M 06 00649
(220) 2006.02.23.
(731) Quo Vadis Consult Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Õri Gábor, Õri Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 03749
(220) 2005.11.24.
(731) CLEAN & WASH Kft., Budapest (HU)
(740) Theobald Kft., Budapest
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 05 01617
(220) 2005.05.05.
(731) BAMED AG, Wollerau (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 10 Cumik, etetõ- és szoptatóüvegek és -poharak, sapkák, szelepek, etetõ- és szoptatóüvegekhez való fedõ és cumi, kupak, szelepek, cumisüveghez való cumi és kupak, bébicumik, fogzást elõsegítõ vagy könnyítõ gyûrûk, cumitartók, a fent említett termékekhez való kiegészítõk, alkatrészek.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk, kefék,
csészealj, bögre, tányér, tojástartó, szita és szûrõk, tányér csecsemõk, kisgyermekek, gyerekek részére; mûanyag edények és evõeszközök, (szintetikus anyagból); hordozható, egymáshoz illeszthetõ, összecsukható mûanyag tárolók; mikrohullámú sütõben fertõtleníthetõ etetõ- és szoptatóüvegek, hõszigetelt tárolók és üvegek, étel és ital tárolására alkalmas hõszigetelt edények, üvegek,
csecsemõ részére italtároló, etetõcsésze; bébi fürdõkádak, bilik, a
csecsemõ cumisüvegének tisztítására alkalmas kefe, cumisüveg
melegítõ (nem elektromos).
25 Bébi partedlik (nem papírból), takarók, rugdalózók, kezeslábasok, hálózsákok.
28 Játékok és csörgõk.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 01676
(220) 2005.05.12.
Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság, Szeged (HU)
dr. Lele István, Szeged

GK OLÍVIA
31

Káposztarepce-fajta.

(210) M 05 01741
(220) 2005.05.18.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35
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Reklámozás.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek, CD-ROM (kompakt), csak televíziós vevõkészülékekkel együtt használható játékok, lemezek, exponált filmek, hajlékony (floppy) lemezek hangfelvevõ készülékek, hangrögzítõ szalagok, kompakt lemezek (audio-video), kompakt (CD)
lemezjátszók, magnetofonok, fényképezõgépek, filmkamerák,
televíziós készülékek, hangátviteli készülékek, hangfelvétel hordozók, hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, kompakt lemezek,
(audio-video), video, videokazetták, videomagnók, képmagnók,
videoszalagok.

M 05 01038
(220) 2005.03.21.
Outox az Alkoholsemlegesítõ Ital Kft., Szeged (HU)
dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

D-Style
22
25

Zsákok (kézitáskák) csomagoláshoz (textilanyagokból).
Ruházat, ruhanemûk, sportcipõk, sportlábbelik.

(210) M 04 04805
(220) 2004.11.30.
(731) 2x2 Italkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, brosúrák, vékony fûzött könyvek, ceruzák, cégtáblák
papírból vagy kartonból, címbélyegzõk, címbélyegek, címerpajzsok, pecsétek papírból, daloskönyvek, fényképek, folyóiratok,
formanyomtatványok, ûrlapok, jegyek, kártyák, képek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, levelezõlapok, magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak,
nyomtatott publikációk, nyomtatványok, poszterek, prospektusok, tollak (irodai cikkek), töltõtollak.
(511) 32

Sörök.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állpotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, televíziós reklámozás.

(210) M 05 02721
(220) 2005.08.19.
(731) OMKER Orvosi Mûszerkereskedelmi Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Nyíri Viktor, Lendvai & Nyíri Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) OM-CARE Ha jót akarsz magadnak!
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 04 03828
(220) 2004.09.13.
(731) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)
(541) PBS-PINNACLE BUSINESS SCHOOL
(511) 41 Oktatás és oktatási vizsgáztatás.

(210) M 04 03892
(220) 2004.09.20.
(731) Elintézzük.hu Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Elintézzük.hu
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 04 03893
(220) 2004.09.20.
(731) Tarcsi Zoltán, Ceglédbercel (HU);
Szika Krisztián Zsolt, Pásztó (HU)
(740) dr. Biczi Tamás ügyvéd, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ROMÁNCOK
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, fogadások tervezése (szórakoztatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), rádiós szórakoztatás,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás).

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

M 04 03668
(220) 2004.09.01.
Szántay Georgina, Budapest (HU); Szántay Judit, Budapest (HU)
dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

KÉZZEL LÁBBAL
16 Oktatási eszközök, nyomtatványok, sablonok, iskolaszerek,
papíráru, karton és mûanyaglapokból készült iskolai termékek, iskolai táblák, kartonkötések, iratgyûjtõk, asztalterítõk, szalvéták,
címkék, dossziék, matricák, naptárak, kézikönyvek, írómappák,
nyelvtanulási segédeszközök névszóragozáshoz, nyelvtanuláshoz, kéz- és lábfej alakú kiegészítõkkel és kártyalapokkal.
41

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

M1307

Oktatás, nyelvoktatás.

M 04 03669
(220) 2004.09.01.
Szántay Judit, Budapest (HU); Szántay Georgina, Budapest (HU)
dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

GÖRGETÕ
16 Oktatási eszközök, nyomtatványok, sablonok, iskolaszerek,
papíráru, karton és mûanyaglapokból készült iskolai termékek, iskolai táblák, kartonkötések, iratgyûjtõk, asztalterítõk, szalvéták,
címkék, dossziék, matricák, naptárak, kézikönyvek, írómappák,
mértékegységek átváltásának oktatására szolgáló tábla, kártyák.
41

Oktatás, számolásoktatás.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/12
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 05 02239
(220) 2005.07.04.
(731) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Juhász János ügyvéd, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,
Szeged
(541) Chlorin Pearl fertõtlenítõszer
(511) 5
Fertõtlenítõszer.

(210) M 05 00217
(220) 2005.01.17.
(731) dr. Oroszné dr. Prekop Erzsébet, Miskolc (HU)
(546)

(210) M 05 02289
(220) 2005.07.06.
(731) Yang Fang Tiffany, Nyírpazony (HU)
(546)

(511) 33

Pálinkák (sörök kivételével).

(210) M 05 00871
(220) 2005.03.04.
(731) DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési
Ügynökség-Közhasznú Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Bodnár Lászlóné, Bodnár Ügyvédi Iroda, Szeged
(541) DKMT
(511) 35 Az euroatlanti integráció elõsegítése érdekében, az eurorégió vállalkozásainak fejlesztési céljainak koordinálása, konferenciák tartása, kereskedelmi célú kiállítások szervezése, térséget
érintõ kutatási eredmények közzététele, kutatási tervek készítése
gazdasági vállalkozások számára, EU pénzügyi pályázatok elõkészítése, benyújtása, nyilvánossággal való kommunikáció.
41

Kulturális témájú kiállítások szervezése.

(210) M 05 00873
(220) 2005.03.04.
(731) Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Eger (HU)
(546)

(511) 33

Eger eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 05 02316
(220) 2005.07.11.
(731) Anesta AG, Zug (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) VIGIL
(511) 5
Gyógyszerek.

(210) M 05 02160
(220) 2005.06.28.
(731) Wisniewski Leszek, Miskolc (HU)
(541) PENI JEANS
(511) 25 Farmerruházat.

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 02044
(220) 2005.06.15.
(731) Erbária Kft., Szekszárd (HU)
(541) Napsztár SE
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 05 01345
(220) 2005.04.12.
(731) Visualpower Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) CommOnline
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(210) M 05 02232
(220) 2005.07.04.
(731) NATURPRODUKT Kft., Törökbálint (HU)
(546)

(210) M 05 02512
(220) 2005.07.28.
(731) Bonbonetti Holding Limited, Nicosia (CY)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti egészségügyi készítmények gyógyászati
használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek;
multivitamin- és ásványianyag készítmények; táplálékkiegészítõk; fertõtlenítõszerek, gombaölõ szerek (fungicidek).

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(210) M 05 02520
(220) 2005.07.28.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) LUX SUMMER GLOW
(511) 3
Szappanok; mosószerek; fehérítõkészítmények; illatszerek,
toalettvizek, borotválkozás utáni szeszek, kölnivizek; illóolajok;
aromaterápiás termékek, orvosi célokra használt készítmények
kivételével; készítmények masszázshoz nem orvosi célokra; dezodorok és izzadsággátlók; készítmények a fejbõr és a haj gondozásához; samponok és kondicionálók; hajszínezõk; hajformázó
termékek; fogpaszták; szájvizek nem orvosi célokra; száj- és a
fogápoló készítmények; gyógyhatású készítményeket nem tartalmazó toalettkészítmények; fürdõ- és zuhanyzókészítmények;
bõrápoló készítmények; olajok, krémek és oldatok a bõr ápolására; borotválkozókészítmények; borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni készítmények; szõrtelenítõkészítmények; nap ellen
védõ és napozókészítmények; kozmetikumok; smink és sminkeltávolító szerek; vazelinek; ajakápoló készítmények; hintõporok;
vatta; vattarudacskák; kozmetikai párnák, papírkendõk vagy törlõk; elõnedvesített vagy impregnált tisztítópárnácskák; kendõk
vagy törlõk; szépségmaszkok, arcpakolások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 05 02740
(220) 2005.08.23.
(731) Black Eyes Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
(210) M 05 02753
(220) 2005.08.23.
(731) Dunlop International Limited, Birmingham (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

M 05 02725
(220) 2005.08.19.
Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

tictactuti
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 05 02728
(220) 2005.08.19.
(731) Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ne dugd a fejed a homokba-nyisd ki a szemed

a

világra
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 02611
(220) 2005.08.09.
(731) Fehéri Gábor, Budapest (HU)
(541) ARTIS
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 02649
(731) Zöldlakk Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 2

Festékek, kencék, lakkok.

(511) 1
Gumioldatok, természetes és szintetikus latex vegyületek,
tömítõ- és szigetelõanyagok, ragasztók; gépjármûabroncsok kenésére szolgáló vegyipari készítmények; gyártásban használatos
polimer emulziók; ebbe az osztályba tartozó ragasztóanyagok;
ebbe az osztályba tartozó membránok.
2
Festékek gépjármûvek köpenyperemeihez és abroncsaihoz;
védõbevonatok (festék vagy egyéb formában), beleértve a gépjármûveken vagy azokkal kapcsolatban használatosokat; festékek
gépjármûvekhez; festékek különféle felhasználásra; ebbe az osztályba tartozó tömítõ- és szigetelõanyagok; kittek.
16 Ragasztók; háztartásban és papíriparban használatos kémiai
kötõszerek.
17 Az ebbe az osztályba tartozó csomagoló-, tömítõ- és szigetelõanyagok; az ebbe az osztályba tartozó kötõanyagok és szerek;
az idetartozó membránok.
19 Habarcsok, vakolatok, beleértve a kötõvakolatot és -habarcsot, simítóanyagok; aljzatborító anyagok és építõanyagok.
(210) M 05 02754
(220) 2005.08.23.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MEDVE
(511) 29 Hús (kivéve medvehús), tojás, tej, sajt, növényi olajok és
zsíradékok, krémek, valamint ezek kombinációjával készült kenhetõ, reszelhetõ, szeletelhetõ termékek.
(210) M 05 03649
(731) Tamás János, Budapest (HU)
(546)

(220) 2005.11.11.

(220) 2005.09.19.

(511) 29
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(210) M 05 03650
(731) Tamás János, Budapest (HU)
(546)

(511) 29
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(220) 2005.11.11.

(210) M 05 02820
(220) 2005.08.31.
(731) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)
(554)

Mangalicatermékek és mangalica alapanyagú termékek.

M 05 03073
(220) 2005.05.03.
Bábolna Élelmiszeripari Rt., Bábolna (HU)
dr. Lutter István, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

BÁBOLNA MINÕSÉG
29 A húskivonatokba tartozó, panírozott továbbfeldolgozott
termékek, valamint töltelék és szeletelt áru továbbfeldolgozott
termékek.

(210) M 05 03089
(220) 2005.09.23.
(731) ICON Számítástechnikai Rt., Budapest (HU)
(740) Kutas Gergely, MULTEAM Rendezvényügynökség Kft.,
Budapest
(546)

(511) 33

Rumos-narancsos likõrök.

(210) M 05 02826
(220) 2005.08.31.
(731) Földesi Szabolcs, Kazincbarcika (HU)
(541) Dirty-Boy
(511) 25 Ruházati cikkek, kiegészítõk, kellékek, cipõk, kalapáruk,
nyakkendõk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Jogi szolgáltatások, tudományos és ipari kutatás, számítógépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás, állatgyógyászati
és mezõgazdasági szolgáltatások.

(210) M 05 03619
(220) 2005.11.10.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 05 02812
(220) 2005.08.31.
(731) Pivovar Stein, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(541) GRAJCIAR
(511) 32 Sörök és alkoholmentes italok.

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

(210) M 05 02818
(220) 2005.08.31.
(731) T-Online Magyarország Rt., Budapest (HU)
(541) KLIP.HU
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elárusítóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 05 03623
(220) 2005.11.10.
(731) HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Gábor Sándor, Ivanovits és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
M 05 03622
(220) 2005.11.10.
Schmidt Károly, Budapest (HU)
Tamás Irén, Budapest

Coda hangszerbolt
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hangszerkereskedelem.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás.
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(546)

(210) M 05 03626
(220) 2005.11.10.
(731) Dumaszínház Kulturális Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Litkai Gergely, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 05 03627
(220) 2005.11.10.
(731) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
(546)

(511) 35
42

(210) M 05 03168
(220) 2005.09.30.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) DOPRILAD
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi célokra; csecsemõtáplálékok; ragtapaszok, kötszerek; fogtömõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; készítmények kártékony állatok irtására; gombaölõ szerek, gyomirtó szerek.

Reklámozás.
Jogi szolgáltatások.

(210) M 05 03146
(220) 2005.09.30.
(731) Samu Szilárd, Lenti (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 05 03169
(220) 2005.09.30.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) RELEASE WHAT’S INSIDE
(511) 3
Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai célokra;
szövetkikészítõ készítmények, szövetlágyító készítmények; fehérítõszerek; folteltávolító készítmények; dezodorok és frissítõkészítmények ruhákhoz és textíliákhoz való alkalmazáshoz; szappanok; szappanok textíliák frissítéséhez; ruhák és textilek kézi mosásához használt készítmények; mosodai keményítõk; tisztító-,
fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények.

(210) M 05 03502
(220) 2005.10.28.
(731) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) FLUWINOX
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.

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

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

(210) M 05 03148
(220) 2005.09.30.
(731) GREEN TRAVEL Nemzetközi Utazási Iroda Kft.,
Budapest (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest
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M 05 03737
(220) 2005.11.23.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

HAVE A BREAK
30 Kakaó és kakaó alapú készítmények, csokoládé, csokoládétermékek, csokoládé alapú italok, cukorkaáruk, édességek, cukorkák; cukor; rágógumi, természetes édesítõk; pékáruk, tészták;
kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramella, desszertek, pudingok; jégkrém, fagylalt, gyümölcsfagylaltok, sörbet (fagylalt), fagyasztott édességek, fagyasztott sütemények, jégkrém, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok, keverékek jégkrém és/vagy gyümölcsfagylaltok és/vagy sörbet
és/vagy fagyasztott édességek és/vagy fagyasztott sütemények
és/vagy jégkrém és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy
fagyasztott jughurtok készítéséhez.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/12
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 05 03738
(220) 2005.11.23.
(731) Balaton Ildikó, Budapest (HU); Balaton Anikó, Budapest (HU)
(541) BALATON A & I KOLLEKCIÓ
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 03740
(220) 2005.11.23.
Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

Édeskettes
30

Cukrászsütemények (gesztenyepüré).

(210) M 05 03741
(220) 2005.11.23.
(731) Juhász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sopron (HU)
(546)

(210) M 05 03748
(220) 2005.11.23.
(731) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Sunnyvale, California állam (US)
(300) 76/639,749
2005.05.31. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) BREAK FREE
(511) 9
Számítógéphardver; félvezetõ eszközök; mikroprocesszor
modulok; számítógéphardver alrendszerek, így bemeneti egységek, kimeneti egységek, központi processzoregységek, memóriavezérlõk, perifériavezérlõk és grafikus vezérlõk; valamint számítógépszoftverek, így operációs rendszer szoftverek, játékszoftverek, 3D grafikai szoftverek és digitális médiaszoftverek.
(210) M 05 03750
(220) 2005.11.24.
(731) Magyarok Világszövetsége, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, anyagok mûvészek részére, irodai cikkek (bútorok kivételével); folyóiratok, tanítási és oktatási anyagok, hírlevelek, magazinok, revük, idõszaki
kiadványok, újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; hagyományos és elektronikus kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

(210) M 05 03742
(220) 2005.11.23.
(731) STEOFIX Inc., Ciudad de Panama (PA)
(740) dr. Mészáros István Sándor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatás.

M 05 03744
(220) 2005.11.23.
RONGSHENG HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
Bernát Tamásné, Budapest

LOSHAN
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 05 03746
(220) 2005.11.23.
(731) Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu „CHAROSVIT”,
Kiev (UA)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sör kivételével), nevezetesen: aperitifek; koktélok; likõrök; vodka; gyümölcstartalmú alkoholos italok; gyomorkeserû; alacsony alkoholtartalmú italok; szeszek (italok).

(210) M 05 03757
(220) 2005.11.23.
(731) Sealed Air Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Saddle Brook, New Jersey (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) SMARTPAK
(511) 16 Csomagolóanyagok, nevezetesen gép által olvasható információt tartalmazó vonalkódcímkék és mûanyag táskák csomagok
azonosítására és helymeghatározására; csomagolóanyagok, nevezetesen gép által olvasható információt tartalmazó mûanyag fóliák csomagok azonosítására és helymeghatározásra.
(210) M 05 03758
(731) HALIBOR Kft., Kerepes (HU)
(546)

(220) 2005.11.24.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210) M 05 03759
(220) 2005.11.24.
(731) Zhao Ming, Budapest (HU)
(541) FUANNA
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 05 03024
(220) 2005.09.19.
(731) Magyar Posta Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László jogtanácsos, Budapest
(546)

(210) M 05 03760
(220) 2005.11.24.
(731) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) STILNOXIA
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 05 03234
(220) 2005.10.07.
(731) Tóth István Ostyakészítõ Egyéni Cég, Miskolc (HU)
(546)

(210) M 05 03026
(220) 2005.09.19.
(731) Magyar Lakásépítõk Országos Szövetsége, Budapest (HU)
(546)

(511) 30 Ostyák és összetevõik, amelyek a 30. áruosztályba tartoznak.
(210) M 05 03308
(731) Bokor István, Budakeszi (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás, marketing és ezek ügyletei; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
36 Ingatlanügyletek.
37 Építõipari kivitelezések.

(220) 2005.10.13.

(511) 25 Egészséget megõrzõ lábbelik; szandál; szandálcipõ, sportcipõ, csizma, papucs.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

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

M 05 03187
(220) 2005.10.04.
EU PHARMA Kft., Szamosszeg (HU)
dr. Szathmáry Géza ügyvéd, Budapest

(210) M 05 03028
(220) 2005.09.19.
(731) MTM-SBS Televizió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

TRIVITAL
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények a személyes higénia céljára a
piperecikkek kivételével.
M 05 03022
(220) 2005.09.19.
Magyar Posta Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Zsellér László jogtanácsos, Budapest

KÉZBESÍTETT KÉNYELEM
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
M 05 03023
(220) 2005.09.19.
Magyar Posta Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Zsellér László jogtanácsos, Budapest

FORMÁBA HOZZUK KÜLDEMÉNYEIT
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/12
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.
(210) M 05 03029
(220) 2005.09.19.
(731) FMBA Független Magyar Biztosítási Alkusz Kft., Szolnok (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; bérházak kezelése; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben;
ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; jelzálog-hitelezés;
kölcsön (finanszírozás); kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; lakásbérlet; lakásügynökségek; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés (biztosítás,
bankügyletek, ingatlan); pénzügyi igazgatás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses hitelnyújtás; takarékpénztárak; telebank-szolgáltatások; tõkekihelyezés, tõkeberuházás; tõzsdei árfolyamjegyzés; tõzsdeügynöki tevékenység; tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése; tûzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés; életbiztosítás; értékbónok kibocsátása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 03031
(220) 2005.09.19.
Országos Mentõszolgálat Fõigazgatósága, Budapest (HU)
Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

OMSZ
39 Szállítás; ezen belül különösen betegszállítás; mentõszolgálat.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai szolgáltatások emberek részére.

(210) M 05 03657
(220) 2005.11.11.
(731) Union des Associations Europeennes de Football (UEFA),
Nyon 2 (CH)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) CROATIA HUNGARY 2012
(511) 9
Szemüvegek, napszemüvegek, szemüveg- és napszemüvegtokok és -pántok; távcsövek; mágnesek és dekoratív mágnesek;
tájolók; hang- és képfelvevõ, átvivõ és lejátszó készülékek; televíziók; rádiók; video- felvevõk; CD-lejátszók; DVD-lejátszók;
hangszórók; fülhallgatók; számítógépek; adatfeldolgozók; számítógépes billentyûzetek; számítógépes monitorok; modemek;
elektronikus zsebszótárak; diktafonok; elektronikus naptárak;
szkennerek; nyomtatók; fénymásoló gépek; faxkészülékek; telefonok; üzenetrögzítõs telefonkészülékek; videotelefonok; mobiltelefonok; számológépek; kártyaleolvasó automaták; pénzváltó
automaták; videokamerák; kamkorderek; fényképezõfelszerelé-
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sek, kamerák, projektorok, exponált filmek, diafilmek, vakuk, kameratokok, elemek, kizárólag televíziós vevõre alkalmazott kézi
elektronikus játékok; videojátékok; videojátékgépek; játékautomaták, videojáték-kazetták; elõre felvett számítógépes szoftver
beleértve a játékokhoz való szoftvereket; számítógépes programok és adatbázisok; képernyõkímélõ programok számítógépekhez; mágneses, numerikus vagy analóg hang- és képhordozók,
üres vagy mûsoros; videoszalagok, magnószalagok, mágneses lemezek, DVD-k, floppy lemezek, optikalemezek, kompaktlemezek (CD-k), CD-ROM-ok, üres vagy mûsoros zenei, hang vagy
képi (mely animációs is lehet) videolemezek; hologramok; mágneskártya (kódolt), memóriakártyák; mikrochip kártyák; hitelkártyák, telefon-, ATM-, utazási- és vendéglátási, csekkgarancia- és
terheléses mágneses kártyák; biztonsági riasztók; elektronikus
árusítóautomaták; vasalók; szélzsákok; távolságmérõ készülék;
gyorsaságmérõ és kijelzõkészülékek; CD-ROM, adatbázis, illetve internet alapú elektronikus kiadványok, mágneses dekorációk.
12 Kerékpárok, motorkerékpárok, gépjármûvek, teherautók,
furgonok, buszok, hûtõautók, repülõk és hajók; légballonok; léghajók; gépjármû-kiegészítõk; napellenzõk, sportállványok és gumiköpenyek, gumiabroncsok, üléshuzatok, autóhuzatok, autósszõnyegek (nem kárpit), babakocsik, gyerekkocsik, autósülések
gyerekeknek, vagy babáknak; autómotorok és alkatrészek; üléspárnák mint gépjármû-kiegészítõk.
16 Papír asztalterítõk, szalvéták; asztalterítõk; papírzsákok;
meghívók; üdvözlõkártyák; ajándékcsomagolók; papír pohár- és
tányéralátétek; konyhai alufólia; papír vagy mûanyag szemeteszsákok; csomagolók élelmiszer tárolására; papír kávéfilterek;
címkék (nem textil); papírtörülközõk; nedves papírtörülközõk;
toalettpapír; dobozos papír zsebkendõk; papír zsebkendõk; papír
bébipelenka; írószerek és iskolai eszközök (kivéve felszerelések);
géppapír; fénymásolópapír; borítékok; jegyzettömbök; noteszek,
jegyzetpapír; írópapír; írómappák; iratgyûjtõ; fûzõgépkapcsok;
könyvborítók; színezõkönyvek; rajzkönyvek; gyakorlókönyvek;
fényes papír; öntapadó jegyzetpapír; krepp-papír; selyempapír;
papírtûzõk; konfetti, papírzászlók; papír jelzõzászlók; papírlampionok; írószerszámok; tollak; ceruzák; golyóstollak; tollkészletek; ceruzakészletek; porózus hegyû (filc)tollak; görgõs golyóstollak; kihúzófilcek; tinta; bélyegzõpárnák; gumibélyegzõk; festékdobozok; kifestõ és színes ceruzák; kréták; ceruzadekorációk;
nyomdaklisék; magazinok; újságok; különösen atlétikával és
sporteseményekkel foglalkozó könyvek és folyóiratok; nyomtatott oktatóanyagok; jegyzékek (eredményregisztráláshoz), eseményprogramok; eseményalbumok; fényképalbumok; aláírási
címpéldányok; címjegyzékek; naplók; személyi szervezõk; úti
térképek; kaparós sorsjegyek; csekkek; nyomtatott órarendek;
szórólap és brosúrák; képregények; gyûjthetõ játékos kártyák;
lökhárító matricák; matricák; matricaalbumok; kalendáriumok;
poszterek; fényképek; képeslapok; reklámcégérek és transzparensek, valamint anyagok; lehúzóképek (matricák); hõátadók; irodai
felszerelések (kivéve bútorok); hibajavító festékek; gumiradírok;
ceruzahegyezõk; íróeszköztartók; iratkapcsok; rajzszögek; vonalzók; ragasztószalagok papíráruhoz, ragasztószalag adagolók;
tûzõgépek; festõsablonok; ollók; irattartók; csipeszes rajztáblák;
jegyzettömbtartók; könyvtámaszok; könyvállványok; bélyegzõk;
hitel-, telefon-, ATM-, utazási és vendéglátási, csekk garancia- és
terheléses kártyák papírból vagy kartonból; útlevéltartók; csekktartók; hitelkártyák (nem kódolt); hordozható számítógép- és
irodacikkállványok.
25 Ruházat; lábbeli; fejfedõk; ingek; kötött ingek; kötött mellények és topok; pólók; atléták; ruhák; szoknyák; alsónemûk; úszódresszek; úszónadrágok; rövidnadrágok; hosszúnadrágok; kardigánok; kalapok; sapkák; sálak; kendõk; sildes sapkák; melegítõk;
melegítõ felsõk; zakók; blézerek; esõálló viselet; kabátok; egyenruhák; nyakkendõk; kézelõk; fejpántok; kesztyûk; kötények; partedlik; pizsamák; csecsemõ- és gyerekruhák; zoknik és harisnyák;
harisnyatartók; övek; nadrágtartók; kézelõk; fejpántok.
28 Játékok és játékszerek; sportlabdák; társasjátékok; asztal
asztali focihoz; kitömött babák és állatok; játék jármûvek; kirakós
játékok; lufik; felfújható játékok; pogok (üdítõs doboz kupakjai);
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futballfelszerelések; futball-labdák; kesztyûk; térdvédõk; könyökvédõk; vállvédõk; lábszárvédõk; futballkapuk; sportszerek
szállítására alkalmas sporttáskák és tartók; partikalapok (játék);
kézi elektronikus játékok, melyekhez nem szükséges televíziós
csatlakozás; habkezek; játékkártyák; konfetti; játéktermi játékok.
30 Kávé, tea, kakaó; csokoládék; cukor; méz; pótkávé; liszt;
gabonakészítmények; gabonafélék; kenyér; sütemények; torták;
kekszek; sós rágcsálnivalók; cukorkák; fagylalt; édességek; rizs;
kukoricapehely; mustár, ecet; szószok (ízesítések); fûszerek; só;
élelmiszer adalékanyagok (nem egészségügyi vagy diétás célokra); hozzáadott vitamintartalmú készítmény (nem egészségügyi
vagy diétás célokra).
32 Üdítõitalok, szirupok és porok üdítõitalok készítéséhez; ásványvíz és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; gyümölcs- és zöldségitalok és -levek; fagyasztott gyümölcsitalok;
sörök; világos sörök.
35 Munkaközvetítõ ügynökségek; személyi munkaerõ-közvetítõ szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások; reklámügynökségi
szolgáltatások; internetes hirdetési szolgáltatások vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszköz révén; reklámterjesztés; hirdetõtábla-bérlési szolgáltatások; televíziós és rádiós hirdetési szolgáltatások; animációs hirdetés; reklámügynökség hirdetési felület
kölcsönzõ szolgáltatások; sport- és PR-reklámügynökségi szolgáltatások; marketing kutatási szolgáltatások; közvélemény-kutató szolgáltatások; kereskedelmi kiállításokra vonatkozó hirdetés szervezés; adatbázis-készítõ szolgáltatások; adatbázis-kezelõ
szolgáltatások; adatbázis-engedélyezõ szolgáltatások; álló- és
mozgókép-archiváló szolgáltatások; sporteredmények és statisztikai információs szolgáltatások; futballmérkõzések hirdetése;
kiskereskedelmi szolgáltatások oldószerre, paraffinra, viaszra, bitumenre és petróleumra vonatkozóan; mások elõnyére különbözõ
árucikkek (kivéve azok szállítását) összegyûjtése, melyek elõsegítik a vásárlókat, hogy kényelmesen megnézhessék és megvásárolhassák azokat a termékeket az interneten keresztül; kiskereskedelmi szolgáltatások; hirdetési és promóciós szolgáltatások és információs szolgáltatások egy vezeték nélküli kommunikációs
eszköz révén; üzleti információs szolgáltatások, számítógépes
adatbázisból vagy internetrõl, vagy egy vezeték nélküli telekommunikációs eszközön keresztül; hirdetések összeállítása internetes weboldalakhoz vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszközön keresztül; telefonkönyvek szerkesztése internetes vagy egy
vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközön való megjelentetésre; internetes weboldalakon vagy egy vezeték nélküli
kommunikációs eszközön való áru és szolgáltatás hirdetése; internetes vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszközön történõ
árverések; internetes vagy egy vezeték nélküli kommunikációs
eszközön eladási folyamokra vonatkozó üzleti adminisztrációs
szolgáltatások; vásárlók érdekét szolgáló programok és sportstadionokba való belépés ellenõrzése azáltal, hogy a szurkolók
részére hûségkártyákat bocsátanak ki a tulajdonos személyes
adataival; mások termékeinek és szolgáltatásainak hirdetése azáltal, hogy a szponzorokkal leegyeztetik, hogy termékeik és szolgáltatásaik sportversenyekhez kapcsolódjanak.
36 Hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; utazásicsekk-szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; banki szolgáltatások; hitel- és kölcsönszolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; magán- és kereskedelmi tulajdonra vonatkozó bérbevétel és
bérbeadási szolgáltatások; felvett hang és képkölcsönzés; sportesemények pénzügyi támogatása; pénzügyi és biztosítási információs szolgáltatások online számítógépes adatbázisból vagy internetrõl, vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszközön
keresztül; otthoni bankügyletek; internetes vagy egy vezeték
nélküli kommunikációs eszköz általi banki ügyletek.
38 Kommunikációs és telekommunikációs szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikációk; telex általi kommunikációk; elektronikus számítógépes terminálokon keresztül történõ kommunikációk; adatbázisok és internetes telekommunikációs hálózatok
vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszköz által; távírókészülék általi kommunikációk; telefonos kommunikáció; fax általi
kommunikáció; rádión keresztüli kiértesítés; telekonferencia álta-
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li kommunikáció; televíziós mûsorszórás; kábeltelevíziós mûsorszórás; rádiómûsor-sugárzás; sajtó és információs ügynökségi
szolgáltatások; egyéb üzenetközvetítõ szolgáltatások; telefonkészülékek, fax és egyéb kommunikációs felszerelések bérlése; reklámközvetítés interneten vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszköz által; rádiós és televíziós mûsorkészítés és sugárzás interneten vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszköz által;
elektronikus levelezés; hozzáférés biztosítása számítógépes hirdetõtáblához és valós idejû chatfórumokhoz; üzenetek és képek
közvetítése számítógépen; internet vagy egyéb vezeték nélküli
kommunikációs eszköz által weboldalak fogadása; számítógépes
és/vagy interaktív kommunikációs technológián keresztül történõ
otthoni vagy irodai vásárláshoz belépési lehetõség; információs
telekommunikáció (beleértve weboldalakat), számítógépes programok és egyéb más adatok; elektronikus levelezõ szolgáltatások;
felhasználói engedély nyújtása internethez vagy egy vezeték nélküli kommunikációs hálózathoz; internethez vagy egy vezeték
nélküli kommunikációs hálózathoz, vagy adatbázishoz telekommunikációs csatlakozás nyújtása; internetes vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszközön keresztül digitális zenei weboldalak elérésének nyújtása; internetes vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszközön keresztül MP3-weboldalak elérésének
nyújtása; digitális zene szállítása telekommunikáció révén; központi adatbázishoz elérési idõ bérlése; keresõprogramok mûködtetése; internetes beszélgetõsarkok mûködtetése; központi adatbázis szerverhez elérési idõ bérlése; számítógépes adatbázishoz
elérési idõ bérlése.
41 Oktatás; képzés nyújtása; szórakoztatás; szerencsejátékok
és versenyek szervezése; sportokra vonatkozó vagy azzal összefüggõ fogadások és játékszolgáltatások; sporteseményeken vagy
sporteseményekre vonatkozó szórakoztató szolgáltatások; sporés kulturális tevékenységek; sport- és kulturális események és tevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése; futballesemények szervezése és reklámozása; sportlétesítmények kiaknázása; audio- és videokészülék-kölcsönzõ szolgáltatások; filmek
és hang-, valamint videofelvételek elõállítása, bemutatása, terjesztése, közlése, hálózatba engedése és/vagy kölcsönzése; interaktív oktatás és szórakoztatás, interaktív CD-k, CD-ROM-ok,
számítógépes programok és számítógépes játékok elõállítása, bemutatása, terjesztése, közlése, hálózatba engedése és/vagy kölcsönzése; sportok és sportesemények rádiós és televíziós lefedettsége; rádiós és televíziós program és videokazetta-gyártási szolgáltatások; animációs filmek gyártása; animációs televíziós programok gyártása; bemutatókra és sporteseményekre szóló helyfoglalási szolgáltatások; sportesemények ütemezése; szépségversenyek szervezése; interaktív szórakoztatás; online szerencsejáték-szolgáltatások; iInterneten vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszközön keresztüli játéklehetõség; sorsjáték-szolgáltatások nyújtása, vásárlói programok nyújtása, valamint sportstadionokba való belépés ellenõrzése azáltal, hogy a szurkolók részére
hûségkártyákat bocsátanak ki a tulajdonos személyes adataival;
szórakoztatáshoz vagy oktatáshoz kapcsolódó információ online
formában számítógépes adatbázison vagy interneten keresztül;
interneten keresztüli elektronikus játékszolgáltatás; online elektronikus közlemények nyújtása; elektronikus könyvek és folyóiratok közzététele online formában; beszélgetõsarkok mûködtetése
interneten vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszközön
keresztül; internetes digitális zene nyújtása; digitális zene nyújtása internetes weboldalakról vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszközrõl, fordítószolgáltatások, fényképészeti szolgáltatások.
43 Étel-, italszolgáltatás, különösképpen gyorsételekkel, kávézókban és éttermekben; vendéglátási szolgáltatások különösen
étel- és italellátásra vonatkozóan; vendéglátási szolgáltatások;
hotel-, szállás- és ellátási szolgáltatások; hotelek és ideiglenes
szállások lefoglalása; cégek részére szórakoztatáshoz való lehetõségek nyújtása.
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(210) M 06 00544
(220) 2006.02.15.
(731) Rádió Infórum Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 03311
(220) 2005.10.13.
(731) Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Tímea, Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(511) 35 Reklámozás; internetes kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
41 Szakmai tevékenység, különösen a kiemelkedõ internetes
kereskedelmi teljesítmény elismerése díjátadó rendezvények
szervezése és lebonyolítása.
(210) M 05 03319
(731) Papp Jenõ, Budapest (HU)
(546)

(511) 37

(210) M 05 04023
(731) Béker Kft., Ópályi (HU)
(740) Holló Csaba, Sajószöged
(546)

(220) 2005.12.20.

(220) 2005.10.13.
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 05 03947
(220) 2005.12.12.
(731) dr. Merényi Attila, Budapest (HU);
Jobbágy Szabolcs, Budapest (HU)
(546)

Helyszíni jármû (szgk.) javítás.

(210) M 06 00278
(220) 2006.01.30.
(731) KIPPER Hidraulika Kft., Csömör (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 37 Javítás, szerelési szolgáltatások; hidraulika javítása, szerelése, karbantartása.
(210) M 06 00279
(220) 2006.01.30.
(731) PROTFILT Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) PROTFILT
(511) 11 Vízszolgáltató berendezések; szûrõk (háztartási vagy ipari
berendezések részére); szûrõk ivóvízhez; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízszûrõ berendezések.
(210) M 06 00543
(220) 2006.02.15.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) RAMISTAD
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 06 00123
(220) 2006.01.13.
(731) STARCOPY Fénymásológép-javító, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 2

Tonerek/tinták/ fénymásoló gépekhez.

(210) M 06 00125
(220) 2006.01.13.
(731) VITAL-Level Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

M1316

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/12
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
41 Oktatási szolgáltatások gyógyítás és egészségvédelem területén.

(210) M 06 00127
(220) 2006.01.13.
(731) ZENIT Logisztikai Eszközök Kereskedõháza Kft.,
Budapest (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest
(546)

42 Kutatási, fejlesztési szolgáltatások gyógyítás és egészségvédelem területén.
44 Tanácsadási szolgáltatások gyógyítás és egészségvédelem
területén.

(511) 35 Árubemutatás; áruminták terjesztése; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése.

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

(210) M 06 00128
(220) 2006.01.13.
(731) LOGISZTIKA PORTÁL Kft., Hatvan (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
35 Online hirdetõtevékenység számítógépes hálózaton; piaci
tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok /röplapok; prospektusok; nyomtatványok; áruminták/ terjesztése; reklámozás; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési
konzultáció.
(210) M 06 00129
(220) 2006.01.13.
(731) LÁNCSZEM BUDAPEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) GRÁCIA
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210)
(731)
(300)
(740)

(210) M 05 03775
(220) 2005.11.28.
(731) Jakab Gabriella, Budapest (HU)
(541) CHEEROBIC-POMPON AEROBIC
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

M 06 00280
(220) 2004.07.13.
Ahlers AG., Herford (DE)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

Pionier
25

Ruházati cikkek.

(210) M 06 00282
(220) 2006.01.30.
(731) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
(740) Kuráth Gabriella, Pécs
(546)

(511) 41

Oktatás.

(210) M 06 00284
(220) 2006.01.30.
(731) Panyolai Szilvórium Kft., Panyola (HU)
(546)

M 06 00130
(220) 2006.01.13.
General Electric Company, Schenectady, New York (US)
78/732,781
2005.10.13. US
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) HEALTHCARE.RE-IMAGINED
(511) 1
Vegyszerek és vegyészeti reagensek ipari, tudományos és
kutatási célokra.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, gyógyszerek, orvosi célú anyagok és diagnosztikai anyagok.
9
Szoftver orvosi célú képalkotó berendezéshez és hálózathoz
megfigyelõ, terápiás és sebészeti berendezésekhez; szoftver személyre szóló egészségvédelemhez, beleértve humán páciensek és
állatok prognosztizálására, diagnosztizálására, informálására és
kezelésére szolgáló szoftvert.
10 Betegmegfigyelõ, diagnosztizáló, terápiás és sebészeti készülékek; gyógyászati képalkotó készülék és berendezés orvosi
használatra; készülékek személyre szóló egészségvédelemhez,
beleértve humán páciensek és állatok prognosztizálására, diagnosztizálására, informálására és kezelésére szolgáló készülékeket.

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 06 00290
(220) 2006.01.30.
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) Solaxis
(511) 5
Gyógyszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(210) M 06 00294
(220) 2006.01.30.
(731) Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(546)

(511) 6
Fém építõanyagok és fémszerkezetek; csapok és szelepek.
7
Szivattyúk és kompresszorok; csapok és szelepek (mint géprészek).
9
Villamos energia vezetésére, elosztására, kapcsolására, átalakítására, tárolására szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; mérõmûszerek, ipari, híradástechnikai termékek és ipari folyamatirányító rendszerek.
11 Kazánok és radiátorok és egyéb fûtõberendezések.
35 Villamosenergia-kereskedelem; gépjármû és gépjármûalkatrész-kereskedelem; bútor, valamint elektromos és nem elektromos háztartásicikk-kiskereskedelem; valamint egyéb kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák beleértve az információk/adatok számítógépes adatbázisokba rendezését és szerkesztését, valamint adatbanki tevékenységet; üzletszervezési, üzletviteli és üzletvezetési tanácsadás; könyvelési,
könyvvizsgálati és adószakértõi tevékenység, valamint máshova
nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatások.
36 Pénzügyi lízing és egyéb hitelügyletek; ingatlanügyletek;
egészségbiztosítás.
37 Építkezés beleértve az építésieszköz-kölcsönzést is személyzettel vagy a nélkül; javítás beleértve a gépjármû-karbantartást és -javítást, továbbá elektromos háztartási cikk, irodai gép és
számítógép karbantartás és javítás, szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Villamosenergia-szállítás és -elosztás; szárazföldi személyés közúti teherszállítás; tárolás és raktározás; valamint hulladék
(beleértve a szennyvizet is) gyûjtése, szállítása és tárolása.
40 Villamosenergia-termelés; nyomdai szolgáltatások beleértve a könyvkötészetet és egyéb befejezõ mûveleteket is; hulladék
(beleértve a szennyvizet is) kezelése és a hulladékból anyagában
hasznosítható anyagok kivonása; szennyezõdésmentesítés.
41 Könyvkiadás és egyéb kiadványok kiadása; szakmai képzés; fényképészet; sportlétesítmények üzemeltetése; sporttevékenységek, valamint szabadidõs tevékenységek és szolgáltatások
nyújtása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói, tervezõi és fejlesztõ tevékenység; ipari elemzõ, kutató és vizsgálati szolgáltatások; mérnöki szakértõi tevékenység és
szaktanácsadás; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés,
-fejlesztés és szaktanácsadás, valamint egyéb számítástechnikai
tevékenység és szolgáltatások beleértve a számítógépprogramok
kidolgozását, kiadását, sokszorosítását, korszerûsítését és fenntartását, valamint a számítógépes adathordozó sokszorosítást is.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállásadás.
(210) M 06 00069
(220) 2006.01.09.
(731) Váraljai Csaba, Szolnok (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 00147
(220) 2004.03.02.
(731) IVAX International B.V., Waterford (IE)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, Advopatent Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest
(541) PULMAX
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; gyógyszerészeti készítmények és anyagok asztmás betegségek kezelésére.
10 Készülékek és eszközök gyógyszerészeti készítmények és
anyagok inhalálására; készülékek és eszközök gyógyszerészeti
készítmények és anyagok inhalálására asztmás betegségek kezelésére.
(210) M 05 03870
(220) 2005.12.06.
(731) Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyvári Sándor, Dornbach és Hegyvári Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.
(210) M 05 03871
(220) 2005.12.06.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

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

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

M 05 03872
(220) 2005.12.06.
Richard Bittner AG, Wien (AT)
dr. Fazekas Balázs, Dr. Fazekas Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

FEMENS
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
M 05 03873
(220) 2005.12.06.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.
(210) M 05 03874
(220) 2005.12.06.
(731) Aktív-Média Bt., Budapest (HU)
(591)

(511) 21 Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal).
(210) M 05 03875
(220) 2005.12.06.
(731) AQUACOMET Kft., Gyõr (HU)
(546)

(511) 6
Fémbõl készült fix és mozgatható medencefedések és ehhez
tartozó vezetõsínek, fém építõanyagok, mozgatható fémszerkezetek, lakatosipari termékek, fémtömegcikkek.
(210) M 05 03876
(220) 2005.12.06.
(731) S & D Pharma CZ, spol. s.r.o., Praha 4 (CZ)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ALENDROMAX
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek és készítmények, ásványi táplálékkiegészítõk, tápanyagadalékok gyógyászati célokra.
30

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

Távközlés.

Táplálékkiegészítõk.

(210) M 05 03877
(731) Zhu Guoquan, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2005.12.06.

Cipõ, ruha, kalapáru.

(210) M 05 03878
(220) 2005.12.06.
(731) Onlinet Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
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(546)

(546)

(511) 9
Jelzõberendezések, személyhívók, elektromos vagy elektronikus ügyfélhívó készülékek.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 06 00471
(220) 2006.02.10.
(731) dr. Varga József, Budapest (HU)
(541) FITOVET
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(511) 16 Nyomdaipari termékek, papíripari cikkek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, különösen szolgáltatások, termékek reklámozása.
38 Távközlés.
41 Kiadói tevékenység, telefonkönyvek, szolgáltatásokat felsoroló tematikus kiadványok megjelentetése.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások, különösen interneten keresztül nyújtott szolgáltatások; elektronikus
internetes szolgáltatás, internetes címjegyzék és interneten keresztül történõ tudakozószolgáltatás.

(210) M 06 00472
(220) 2006.02.10.
(731) SMP Hungary Sportrendezvény Szervezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Tamás, Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 00480
(220) 2006.02.10.
(731) Vino Gusto Kft., Budapest (HU)
(541) MISS NUSS
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég;
amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények;
aprósütemény; teasütemény; aprósütemények; aromák, az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével;
aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; babliszt; bonbonok (cukorkák); bors; briós; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips (gabonakészítmény); chow-chow (ízesítõszer); chutney [fûszeres ízesítõ];
cikória (pótkávé); cukor.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 00473
(220) 2006.02.10.
(731) Laboratoire Medidom S.A., Geneva (CH)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) NEODAR
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, különösen csontízületi
gyulladás (osteoarthritis), az ízületek betegségei, pikkelysömör
(psoriasis), valamint pikkelysömörrel kapcsolatos ízületi gyulladás (psoriatic arthritis) kezelésére.
(210) M 06 00475
(220) 2006.02.10.
(731) JZJ Vendéglátó, Szolgáltató, Kereskedelmi és Kulturális Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván
(546)

(210) M 06 00481
(220) 2006.02.10.
(731) ParfumPoint Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(541) PARFUMPOINT
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 06 00149
(220) 2006.01.17.
(731) INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt., Budaörs (HU)
(740) dr. Dobó Géza, Dobó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 38

(511) 43

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 00479
(220) 2006.02.10.
(731) Magyar Közületi Internettudakozó és Telefonkönyvkiadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

Távközlés.

(210) M 06 00316
(220) 2006.01.31.
(731) The Goodyear Tire & Rubber Company (Ohio állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Akron, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) 4 FLEET GROUP
(511) 35 Különféle áruk és termékek összegyûjtése megbízás alapján, annak érdekében, hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket a gumibelsõket és gumiabron-
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csokat, jármû futófelületeket, gumiabroncsok újrafutózását, kerekeket, kerékagyakat, dísztárcsákat, gumiabroncsokat és gumibelsõk javításához szükséges anyagokat és/vagy gépjármû-alkatrészeket és -tartozékokat kínáló kiskereskedelmi üzletekben.
37

Javítási szolgáltatások.

(210) M 05 03902
(220) 2005.12.07.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 05 03886
(220) 2005.12.07.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 03887
(220) 2005.12.07.
(731) MEDIST Hungary Kft., Budapest, Ipari park (HU)
(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.
(210) M 05 03888
(220) 2005.12.07.
(731) Herb-Pharma AG, Lüchingen (CH)
(740) dr. Kálmán János, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) FYTOFONTANA
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 05 03896
(220) 2005.12.07.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)
(546)

(511) 29

Chilisbabkonzerv.

(210) M 06 00251
(220) 2006.01.26.
(731) SONY BMG Music Entertainment (Magyarország)
Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Füles Mackó
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 00571
(220) 2006.02.17.
(731) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) O!ORION
(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, ostyák, cukrászáru, kukoricachips, kenyér, tészták, sütemények, piték, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, karamell, rágógumi
(nem gyógyászati célra).

(210) M 06 00259
(220) 2006.01.26.
(731) BANCO COMERCIAL PORTUGUÉS, S.A., Porto (PT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) Millennium bcp
(511) 9
Mágneses kredit- és debitkártyák, mágneskártyák banki mûveletekhez.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek menedzsmentje.
36 Pénzügyi szolgáltatások, beleértve az internetes vagy más
telekommunikációs úton nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat is.
38 Távközlési szolgáltatások és elektronikus átvitelek a pénzügyi terület vonatkozásában.

(210) M 06 00260
(220) 2006.01.26.
(731) BANCO COMERCIAL PORTUGUÉS, S.A., Porto (PT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) Millennium
(511) 9
Mágneses kredit- és debitkártyák, mágneskártyák banki mûveletekhez.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek menedzsmentje.
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36 Pénzügyi szolgáltatások, beleértve az internetes vagy más
telekommunikációs úton nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat is.
38 Távközlési szolgáltatások és elektronikus átvitelek a pénzügyi terület vonatkozásában.

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

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

(210) M 06 00326
(220) 2006.02.01.
(731) Vectra-Line Kereskedelmi Kft. Nyomtatvány Papír-Irodaszer
Nagykereskedés, Budapest (HU)
(546)

M 06 00262
(220) 2004.09.01.
WIX-FILTRON Sp. z.o.o., Gostyn (PL)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

FILTRON
1

Szûrõanyagok.

7

Szûrõk motorokhoz, gépekhez és egyéb berendezésekhez.

16

Szûrõpapír.

M 06 00263
(220) 2004.07.13.
Ahlers AG, Herford (DE)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

PIONIER SPORTIVE
25

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(210) M 06 00327
(220) 2006.02.01.
(731) VECTRA-LINE Kereskedelmi Kft. Nyomtatvány
Papír-Irodaszer Nagykereskedés, Budapest (HU)
(546)

Ruházati cikkek.

(210) M 06 00318
(220) 2006.02.01.
(731) ANIVET Állattenyésztõk és Állatorvosok Üzletközpontja
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szoruló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 06 00323
(220) 2006.02.01.
(731) Uri Kovács Ferenc, Cegléd (HU)
(541) KOVI-CAR
(511) 39 Gépkocsikölcsönzés, gépkocsival történõ szállítás, jármûvek mentése /vontatás/, kamionos szállítás, költöztetés, mentési
szolgáltatások, parkolóhelyek bérlete, raktárbérlet, raktározás, tárolás, szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség, szállítmányozás, személyszállítás, taxiszolgáltatások, teheráru-szállítás,
-vontatás, áruszállítás, ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.

(210) M 06 00334
(220) 2006.02.01.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 00335
(220) 2006.02.01.
(731) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest
(541) Borotek
(511) 1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák.
5
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 06 00338
(220) 2006.02.01.
Tolvaly Ferenc, Budapest (HU)
dr. Kalló János Márk, Zelkó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 06 00339
(220) 2006.02.01.
(731) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co.
KG, Ober-Ramstadt (DE)
(740) dr. Bán György, Dr. Bán György Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Elefántos festék
(511) 2
Festékek, lakkok, zománcok, politúrok, kencék, fakonzerváló szerek, alapozók (olyan mértékig, ameddig a 2. osztályba besorolódnak); rozsdagátló szerek; gyanták (természetes gyanták);
kötõanyagok festéshez; baktérium/gombaölõ festékek; lakkok
épületekhez; színezõanyagok; tinktúrák; színezõpaszta (olyan
mértékig, ameddig a 2. osztályba besorolódnak).
16 Nyomtatványok, különösen nagy poszterek, papírból készült áruk, (a 16. osztályba sorolt) kartonok, papíráruk, irodai felszerelések a bútorok kivételével, színtáblázatok, színkártyák, mûvészek által használt anyagok, ecsetek.
19 Építõanyagok (nem fémbõl), habarcsok, természetes és
mesterséges kövek; színes kavicsos stukkó; mesterséges gyantás
vakolat és szilikátvakolat (olyan mértékig, ameddig a 19. osztályba besorolódnak), az ebbe az osztályba tartozó, épületvédõ anyagok; (a 19. osztályba sorolt) üveggyapotból és mûanyagból készült anyagok, melyeket (estrich) profilokhoz, illetve vakolatokhoz használnak; mesterséges gyanta vagy szilikát alapú, építõipari alapozó anyagok, az elõbb említett termékek építõipari alkalmazásban.
(210) M 06 00342
(220) 2006.02.01.
(731) LABORATOIRE GARNIER & Cie. (Société en nom collectif),
Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) NYÁRI TÜNDÖKLÉS
(511) 3
Parfüm, kölnivíz; fürdõ- és tusolózselék és -sók nem gyógyászati célra; pipereszappanok, testdezodorok; kozmetikumok,
nevezetesen krémek, tejek, ápolófolyadékok, zselék és púderek
az arcra, testre és kezekre; napvédõ készítmények (kozmetikai
termékek); sminkkészítmények; samponok; zselék, spray-k, habok és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok; hajszínezõ és hajszíntelenítõ készítmények; tartóshullámosító és
göndörítõ készítmények; illóolajok személyes használatra.
(210) M 06 00348
(220) 2006.02.01.
(731) National Geographic Society (a District of Columbia
corporation), Washington, D.C. (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(210) M 06 00509
(220) 2006.02.14.
(731) Gyõri Szabolcs, Mátraszõlõs (HU)
(740) dr. Magyar Ottó ügyvéd, Gyöngyös

(541) DJ. SMITHS
(511) 41 Nevelés és szórakoztatás, kulturális szolgáltatások, könyv,
újság, folyóirat kiadás, valamint hanglemez, CD-lemez, videofelvétel és más egyéb megjelenési formában is, egyéb mûvészeti tevékenység, videomûsor-szerkesztés.
(210) M 06 00513
(220) 2006.02.14.
(731) ENOK Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Turán Tünde ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00521
(220) 2006.02.15.
(731) MADAL BAL Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 00528
(220) 2006.02.15.
OPTEN Informatikai Kft., Budapest (HU)
dr. Rátky Miklós, Dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

OPTEN
9
Számítógépes adatok tárolására és továbbítására szolgáló
mágneses, optikai és más adathordozók, különösen CD- és DVDlemezek.
16

Könyvek és más nyomdaipari termékek.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés, online szolgáltatás; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 00646
(220) 2006.02.23.
(731) DigiTerra Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(541) DigiTerra
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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(210) M 06 00647
(220) 2006.02.23.
(731) KEMI-BA(U)RCS Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Barcs (HU)
(740) dr. Kovács Attila, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 00002
(220) 2006.01.02.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 00659
(220) 2006.02.24.
(731) Synergon Informatika Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Ágnes-Zsófia, Dr. Balassa Ágnes-Zsófia Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Nem orvosi célú száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló
és higiéniai készítmények, fogtisztító készítmények, fogporok,
fogkrémek, szájvizek, fogtisztító porok; kozmetikai fogfényesítõ
készítmények; kozmetikai fogfehérítõ készítmények.

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

5
Gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló és
higiéniai termékek, fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére szolgáló szájöblítõ szerek, fogtisztító készítmények, szájvizek, szájdezodorok, fogporok, fogkrémek, fogápoló zselék, fluor tartalmú
zselék, fogkõ kimutatására szolgáló elszínezõ tabletták, fog- és
fogínybetegségek megelõzésére szolgáló készítmények, fogápoló
rágótabletták, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolótermékek mûfogakhoz, protézisekhez, fogszabályozókhoz és hidakhoz; ragasztók mûfogakhoz.

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

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

M 05 04188
(220) 2005.12.30.
Spektrum TV Közép-Európai Mûsorkészítõ Zrt., Budapest (HU)
dr. Tiszeker Éva jogi képviselõ, Budapest

TELEFORTUNA
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, nyomtatásban megjelenõ termékek, magazinok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
M 05 04189
(220) 2005.12.30.
Spektrum-TV Közép-Európai Mûsorkészítõ Rt., Budapest (HU)
dr. Tiszeker Éva jogi képviselõ, Budapest

(210) M 06 00530
(220) 2006.02.15.
(731) EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo
Ante), Budaörs (HU)
(546)

(511) 42

Minõség-ellenõrzés.

(210) M 06 00531
(220) 2006.02.15.
(731) Infopoint Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

SPEKTRUM MAGAZIN
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; nyomtatásban megjelenõ termékek, magazinok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(210) M 06 00534
(220) 2006.02.15.
(731) Szarvasi Vas-Fémipari Rt., Szarvas (HU)
(740) Fülep István, Budapest
(546)

(511) 11

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

M 06 00662
(220) 2006.02.24.
Prenor Kertészeti és Parképítõ Kft., Szombathely (HU)
dr. Sinkó Zoltán, Szombathely

DARTHIL
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

Kávéfõzõ.

(210) M 06 00535
(220) 2006.02.15.
(731) 4D Books Épületinformatikai Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Gábor Viktor, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) Virtuális Kivitelezés
(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
37 Építkezés.
42 Mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és
kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 06 00536
(731) K&H Bank Rt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 00664
(220) 2006.02.24.
(731) AZIMUT Consulting Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ARANYFÁCÁN
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; paradicsomkonzervek,
zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
(210) M 06 00669
(220) 2006.02.27.
(731) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(541) PLATINUM
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok.

(220) 2006.02.15.
(210) M 06 00670
(220) 2006.02.27.
(731) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(541) PRAKTICOLOR
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

(210) M 06 00537
(220) 2006.02.15.
(731) Gábor Emese Anna, Budakeszi (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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M 06 00671
(220) 2006.02.27.
Órás István, Szentendre (HU)
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

Grizico
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, evõeszközök, vágó- és szúrófegyverek, borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
13 Lõfegyverek, lõszerek és lövedékek, robbanóanyagok, tûzijáték szerek.
15 Hangszerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére, ecsetek,
írógépek és irodai cikkek, (bútorok kivételével) tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével) csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba) nyomdabetûk, klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, sajtolt mûanyag ipari célra, tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok, nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal) fésûk és szivacsok, kefék (az ecsetek kivételével) kefegyártáshoz használt
anyagok, takarítóeszközök, vasforgács, nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget) üveg, porcelán és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba) párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével)
nyers textilrostok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés) idõleges szállásadás.
(210) M 06 00676
(220) 2006.03.13.
(731) NYÍRSÉG-HASSO KFT Nyíregyházi-Kenyérgyár Kft.,
Nyíregyháza (HU)
(541) FRIGOTTI
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 00691
(220) 2006.02.28.
Gyetvainé Dörfinger Andrea, Budapest (HU)
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

Mézes Mackó
29 Alkoholban tartósított gyümölcsök, gyümölcspépek, almapürék, tõzegáfonyaszósz, dzsemek, lekvár, étkezési zselék, kandírozott gyümölcsök, mazsola, gyümölcssaláták, gyümölcskocsonya, gyümölcskonzervek, fõtt gyümölcsök, fagyasztott gyümölcsök, tartósított gyümölcsök, darált mandula, virágporkészítmények, halból készített ételek, halfilék, halhús emberi fogyasztásra, heringek, lazac, szardella, ajóka, szardínia, nem élõ homár,
nem élõ languszták, ehetõ kagylók, osztriga, nem élõ keménytestû
rákfélék, apró nem élõ tengeri rákok, kaviár, hús, hentesáruk, sonka, szalonna, kolbász, húskocsonya, húsleves, erõleves, levesek,
zöldségleves készítmények, májpástétomok, zöldségsaláták, hidegkonyhai készítmények, humusz, étkezési olajok, szezámolaj,
étkezési repceolaj, étkezési olívaolaj, kukoricaolaj, étkezési napraforgóolaj, pálmamagolaj, pálmaolaj, kakaóvaj, kókuszolaj, kókuszvaj, margarin, vaj, vajkrém, zsírtartalmú keverékek kenyérre,
konzervált konyhai növények, szárított zöldségek, fõtt zöldségek,
tartósított zöldségek, zöldségkonzervek, zöldséglevek fõzéshez,
krokett, sültburgonya, chips, tartósított lencse, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompüré, savanyú káposzta, savanyúságok, tartósított szarvasgomba és egyéb gombák, sajtok, joghurt, kefir, kumisz, tej, tejtermékek, tejes italok, tejszín, tejszínhab, tofu, tojásfehérje, tojássárgája, tojások.
30 Cukrászsütemények, palacsinták, amerikai palacsinta, amerikaimogyorós cukrászsütemények, mandulás cukrászkészítmények, mandulás cukrászsütemények, marcipán, mézeskalács, piskóták, sütemények, süteményporok, süteménytészták, aprósütemények, teasütemények, gyümölcsös sütemények, gyümölcsös
és egyéb lepények, rizstorta, rizslepény és egyéb rizsbõl készült
sütemények, cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére, ehetõ
díszek süteményekhez, gyümölcskocsonya, zselé, pudingok, kakaós termékek, kekszek, sós kekszek, kenyerek, zsemlék, szendvicsek, tésztafélék, méz, propolisz emberi fogyasztásra, nádcukor
szirup, zabpehely, fagylalt, jégkrém, fagyasztott joghurt, ehetõ
jég, chutney (fûszeres ízesítõk), ételízesítõ fûszerek, ízesítõk, majonéz, fûszerkeverékek, szószok, csokoládé alapú italok, kakaó

alapú italok, csokoládés tej, kávé alapú italok, kávé tejjel, tea, tea
alapú italok, tejsodó, karamella (cukorkák), pralinék, töltött cukorkák, fondan.
43 Vendéglátóipar, bárok (szolgáltatásai), kávéházak, éttermek, önkiszolgáló éttermek, gyorséttermek, étkezdék, kantinok,
büfék, szállásügynökségek, szállodai szolgáltatások, motelek,
panziók, turistaházak, óvodák, termek kölcsönzése rendezvényekhez; székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése.
(210) M 06 00694
(220) 2006.02.28.
(731) Szamos Marcipán Kft., Pilisvörösvár (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(541) MÁTYÁS
(511) 30 Édesipari termékek, pudingok, pralinék, torták, süteményekhez, tortákhoz ehetõ díszítések, édességek karácsonyfa díszítéséhez, fondant, csokoládék, desszertek; cukorkák; cukrászati
termékek; cukrászsütemények, süteményporok; marcipán, mandula alapú édesipari készítmények, mandula cukor; tészták, mandulás tészták; fagylaltok, fagylaltporok, jégkrémek, parfék; gesztenyébõl készült édességek; méz, mézeskalács; rágógumik.
(210) M 06 00695
(220) 2006.02.28.
(731) Fekete Leticia, Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) GÓLYAHÍR
(511) 5
Diagnosztikai készítmények; terhesség kimutatására szolgáló készítmények; petesejtérés kimutatására szolgáló készítmények; terhességi gyorstesztek; terhességi hormon kimutatására
szolgáló készítmények; terhességi hormon kimutatására szolgáló
tesztek; mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos készítmények; terhesgondozással kapcsolatos készítmények; vitaminok;
vitaminkészítmények; nyomelemkészítmények.
10 Orvosi eszközök; készülékek és eszközök terhesség megállapítására; készülékek és eszközök terhesség követésére; készülékek és eszközök petesejtérés megállapítására; készülékek és eszközök mesterséges megtermékenyítéshez.
44 Orvosi szolgáltatások, különösen szülészeti és nõgyógyászati szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, terhesgondozás, tanácsadás.
(210) M 06 00696
(220) 2006.02.28.
(731) V-TRADE Vállalkozói Kereskedelmi, Ügynöki Betéti Társaság,
Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja; irodai munkák.
(210) M 06 00698
(220) 2006.02.28.
(731) King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Szigethalom (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 1
Ipari ragasztószerek, ipari enyvek, vegyi termékek festékgyártáshoz; hígítók, oldószerek lakkokhoz, felületaktív anyagok,
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fagyálló anyagok, epoxigyanták nyers állapotban, betonhabosító
vegyi termékek, betontartósító szerek (kivéve festékek és olajok),
desztillált víz.
2
Festékek és színezékek építészeti és ipari célokra minden 2.
áruosztály szerinti felületre és alapanyagból, glazúrok és más bevonóanyagok, fixálóanyagok (lakkok), hígítóanyagok festékekhez és lakkokhoz, korróziógátló készítmények, rozsda elleni védõszerek, olajok, zsírok, kötõanyagok festéshez, zománcok és
mázak (festéshez), természetes gyanták.
17 Szigetelõfestékek, szigetelõlakkok, szigetelõolajok és más
szigetelõanyagok, szigetelõk, nedvesség elleni szigetelõanyagok
épületekhez, szigetelõk nyílászárókhoz, hõszigetelõ anyagok,
hangszigetelõ anyagok, mûgyanták (félkész termékek).
19 Beton, épületelemek és térkövek betonból, nem fémbõl készült burkolatok, szárazhabarcs, habarcs építési célokra, vakolatok, csemperögzítõ anyagok, cementlapok, klinkerkõ, mûkõ, tûzálló cementvakolatok, szurok, szigetelõpapír, mozaikok építési
célra, lépcsõk és lépcsõfokok nem fémbõl, bevonatok (építõanyagok).
(210) M 06 00700
(220) 2006.02.28.
(731) Vadászkúria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hencse (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 42 Mûszaki szolgáltatások és tanácsadás út- és vasútépítéssel,
-tervezéssel kapcsolatosan; anyagpróba, minõség-ellenõrzés útés vasútépítéssel, -tervezéssel kapcsolatosan; mûszaki szakértõi
tevékenység és szakvélemények adása út- és vasútépítéssel, -tervezéssel kapcsolatosan; mûszaki tervtanulmányok készítése útés vasútépítéssel, -tervezéssel kapcsolatosan.
(210) M 06 00810
(220) 2006.03.09.
(731) Andrejka Jenõ, Budapest (HU)
(541) ARANYTÁLCA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 00811
(220) 2006.03.09.
(731) OnlineFoto Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
CD jellegû adathordozók; számítógépes tevékenységre alkalmas egyéb adathordozók.
42 Fényképészet; digitális és egyéb módon végzett fotókidolgozás; adathordozók sokszorosítása; adatbázisok online szolgáltatása; számítógépprogramok tervezése, kidolgozása, korszerûsítése, átalakítása; számítógépi szoftverek kidolgozása, korszerûsítése, fenntartása; számítógépi adatok rögzítése, programadatok
helyreállítása.

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek; golfpályák üzemeltetése; sportversenyek rendezése.

(210) M 06 00812
(220) 2006.03.09.
(731) HVG ONLINE Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 00701
(220) 2006.02.28.
(731) Vadászkúria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hencse (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek; golfpályák üzemeltetése; sportversenyek rendezése.
(210) M 06 00702
(220) 2006.02.28.
(731) INFRAPLAN Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 00813
(220) 2006.03.09.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest
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(546)

(210) M 06 00815
(220) 2006.03.09.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU); Poller György, Pécsvárad (HU)
(546)

(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok, jeges kávé, kávépótlók, kávépótló kivonat, kávépótló alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok, csokoládé, csokoládétermékek,
csokoládé alapú készítmények és italok, cukorkaáruk, édességek,
cukorkák; cukor; rágógumi, természetes édesítõk; pékáruk, kenyér, élesztõ, sütemények; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramella, pudingok; jégkrém, fagylalt,
gyümölcsfagylaltok, sörbet (fagylalt), fagyasztott édességek, fagyasztott sütemények, jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok, keverékek jégkrém és/vagy gyümölcsfagylaltok és/vagy sörbet és/vagy fagyasztott édességek és/vagy fagyasztott sütemények és/vagy jégkrém és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez, méz és
mézpótlók; gabonapelyhek, müzli, kukoricapehely, gabonapehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonapehely, gabonakészítmények, rizs, tészták, galuska; rizs, liszt vagy gabona alapú ételkészítmények, fogyasztásra kész állapotban is; pizzák; szendvicsek;
tápláló tésztakeverékek és sütésre kész tésztakészítmények; szószok, szója szósz, ketchup, ízesítõ és fûszertermékek ételekhez,
ehetõ fûszerek, fûszerek, salátaöntetek, majonéz, mustár, ecet.
(210) M 06 00814
(220) 2006.03.09.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU); Poller György, Pécsvárad (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképezõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, videokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológépek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-perifériák, számítógépes oktatóberendezések és -felszerelések, valamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképezõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, videokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológépek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-perifériák, számítógépes oktatóberendezések és -felszerelések, valamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berendezések, video berendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 00816
(220) 2006.03.09.
(731) ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ALANERV
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás készítmények gyógyászati használatra.
(210) M 06 00821
(220) 2006.03.09.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) STADALOSS
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; anyagok fogak tömésére, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.
(210) M 06 00822
(220) 2006.03.09.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) APRISTAD
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; anyagok fogak tömésére, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.
(210) M 06 00823
(220) 2006.03.09.
(731) Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Foster City, California (US)
(300) 78/715,032
2005.09.16. US
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) STRIVIST
(511) 5
Vírusellenes gyógyszerészeti készítmények HIV megbetegedés kezelésére.

(210) M 06 01247
(220) 2006.04.11.
(731) Herendi Kristály Kft., Ajka (HU)
(546)

(210) M 06 00894
(220) 2006.03.16.
(731) Pfizer Products Inc. (Connecticut államban bejegyzett cég),
Groton, Connecticut (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) TERRAMYCIN
(511) 5
Állatgyógyászati készítmények és anyagok.

(210) M 06 01241
(220) 2006.04.11.
(731) Sándor Gábor, Gyõr (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) PUSZTA PIZZA
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 06 01242
(220) 2006.04.11.
(731) SuperGroup Mûvészeti és Kommunikációs Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MIKULÁSGYÁR
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 01245
(220) 2006.04.11.
(731) Herendi Kristály Kft., Ajka (HU)
(546)

(511) 21

Üvegáruk.

(210) M 06 01246
(220) 2006.04.11.
(731) Herendi Kristály Kft., Ajka (HU)
(546)

(511) 21

Üvegáruk.

(210) M 06 01248
(220) 2006.04.11.
(731) HOTEL Caramell Korlátolt Felelõsségû Társaság, Bük (HU)
(740) dr. Fendrik Zsolt, Fendrik és Eperjesi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok,
óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása,
turistaházak, vendéglátóipar, állatpanziók, átmeneti szállások
bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok
szolgáltatásai (szállásadás).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 01252
(220) 2006.04.11.
THINH MAI Kft., Budapest (HU)
dr. Ambrus Péter, Ambrus Ügyvédi Iroda, Budapest

MLT
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01253
(220) 2006.04.11.
(731) Ednetti Kft., Nyíregyháza (HU)
(541) adon
(511) 6
Acélredõnyök; acélrudak; borítólemezek fémbõl (épületekhez); burkolólapok fémbõl; cégtáblák, cégérek fémbõl; dróthálók; drótkötelek; elõregyártott padozatok, peronok fémbõl; fémhuzalok; fémhuzalfeszítõ elemek; fémkapuk; fémrácsok rúdjai;
fémrácsozat (mintás); kapucsengõk (nem elektromos); kerítések
fémbõl; kerítésoszlopok fémbõl; lécek fémbõl; szögesdrót; támoszlopok, cölöpök fémbõl.
19 Fûrészáru, deszkaáru; fûrészelt fa; kapuk nem fémbõl; kerítések nem fémbõl; megmunkált fa; lécek, nem fémbõl; oszlopok,
nem fémbõl; táblás faburkolatok; építési fa.
(210) M 06 01255
(220) 2006.04.11.
(731) ROLAND DIVATHÁZ Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 21

Üvegáruk.

(511) 25
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(210) M 06 01258
(220) 2006.04.11.
(731) UNIQA Versicherungen AG, Bécs (AT)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) UNIQA. AZ ÚJ GENERÁCIÓ BIZTOSÍTÓJA.
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(546)

(210) M 06 01259
(220) 2006.04.11.
(731) ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, Nicosia (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 06 00952
(220) 2006.03.22.
(731) Elektro Profi ’96 Mûszaki Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és -felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek;
automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, ostyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, sütemény, vajastészták, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, karamell, rágógumi (nem gyógyászati célra).

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások számára).
36 Bérházak kezelése; ingatlankezelés; irodák [ingatlanok]
bérlete.
39 Áruk raktározása; áruszállítás; raktárbérlet; raktározás, tárolás.
40 Információ anyagkezelésrõl.
(210) M 06 00953
(220) 2006.03.22.
(731) MILLE és AJTÓMENTÕ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mohácsy Lénárd ügyvéd, Gyõr
(546)

(511) 37
45
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 01260
(220) 2006.04.11.
(731) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, ostyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, sütemény, vajastészták, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, karamell, rágógumi (nem gyógyászati célra).
(210) M 06 01261
(220) 2006.04.11.
(731) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

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

Biztonsági zárak javítása.
Biztonsági zárak kinyitása.

M 06 00955
(220) 2006.03.22.
Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU)
dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

Pálinkárium üzletlánc
33 Pálinkák, szeszes italok, égetett szeszes italok, alkoholos
gyümölcskivonatok, aperitifek.
35 Kereskedelmi szolgáltatások, kereskedelmi kiállítások és
vásárok szervezése, reklámozás, árubemutatás, áruminták terjesztése.
41 Szabadidõs szolgáltatások nyújtása.
43 Vendéglátás.
M 06 00958
(220) 2006.03.22.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

SPAR City
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 00960
(220) 2006.03.22.
(731) Royal Cleaning Ruhatisztító Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rostás Imre ügyvéd, Budapest
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(546)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelés; fehérnemû mosása; fehérnemû
vasalása; fehérnemû-tisztítás; fertõtlenítés; mosodák; pelenkamosás; ruhagõzölés, vasalás; ruhajavítás; ruhanemûk tisztítása;
ruhák felujítása; ruhák kitömése; stoppolás (ruhajavítás); szõrmék karbantartása tisztítása és javítása; tisztítógépek kölcsönzése; vegytisztítás.
40 Anyagmegmunkálás; festési szolgáltatások; kalanderezés,
mángorlás (textilanyagoknál); kelmefestés; ruhaanyagok gyûrésállóvá tétele; ruhaanyagok tûzállóvá tétele; ruhavarrás; ruhák átalakítása; ruhák elõzsugorítása, beavatása; steppelés, tûzés; szabás, szabászati szolgáltatások; szõrme fényesítése; szõrme moly
elleni kezelése; szõrme présfényezése; szõrmebundák egyedi fazonigazítása; szõrmefestés; szûcsmunkák; textilanyagok fehérítése; textilanyagok kezelése; textilanyagok kikészítése, appretúrája; textilanyagok molymentesítése; textilfestés; textília impregnálása, vízhatlanná tétele.

(210) M 06 00974
(220) 2006.03.22.
(731) INGLOBE Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) INGLOBE
(511) 5
Termékek és egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; szilikon alapú füllenyomatanyag.
10 Orvosi eszközök, úgy mint hallókészülékek és füllenyomatok, mûszemek és orvosi felszerelések, orvosi készülékek és berendezések; tisztítóspray-k és tisztítókendõk hallókészülékekhez;
tisztító- és szárítótégelyek.

(210) M 06 00975
(220) 2006.03.22.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) TÚRÓROPPANCS
(511) 29 Túró és túrót tartalmazó tejtermékek.

(210) M 06 00976
(220) 2006.03.22.
(731) SOS Kinderdorf, Inssbruck (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) SOS-GYERMEKFALU
(511) 16 Nyomtatott anyagok, prospektusok, brosúrák, poszterek, ragasztócímkék (irodaszer), könyvek, magazinok, naptárak, kártyák.
36 Anyagi eszközök és adományok gyûjtése gyermekeket és fiatalokat támogató és gondozó intézmények javára.
41

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények és diétás anyagok gyógyászati használatra; gyógynövények; gyógyteák.
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek); élelmiszerek, élelmiszer-kiegészítõk.
30 Tea, tea alapú italok.
(210) M 06 00978
(220) 2006.03.23.
(731) A&H Fashion Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Roósz Barbara, Madej és Roósz Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 00980
(220) 2006.03.23.
(731) Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest
(546)

Gyermekek és fiatalok nevelése és szakmai képzése.

(210) M 06 00977
(220) 2006.03.22.
(731) PHARMAHERB Kft., Bükkszentkereszt (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(546)

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

M 06 00981
(220) 2006.03.23.
MISS ELI Kft., Budapest (HU)
Posztolova Iva Nikolova, Budapest

(511) 37

HEAVEN
3

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 06 00983
(220) 2006.03.23.
(731) LINE DESIGN Kft., Budapest (HU)
(546)

Mûköröm, mûkörömragasztó.

(210) M 06 00982
(220) 2006.03.23.
(731) PRO-WIDE Rendezvényügynökség Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 01408
(220) 2006.04.25.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
(541) Lattimo
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

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

(210) M 06 00985
(220) 2006.03.23.
(731) OXIGÉN Kulturális, Szabadidõ és Sportklub, Debrecen (HU)
(546)

(210) M 06 01410
(220) 2006.04.25.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
(541) Clara
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 01411
(220) 2006.04.25.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
(541) Lara Light
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(210) M 06 01419
(220) 2006.04.25.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
(541) Cafetero
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 06 01421
(220) 2006.04.25.
(731) MindiGIS Térinformatikai Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Daszkalovics Katalin ügyvéd, Budapest

(210) M 06 00759
(220) 2006.03.07.
(731) NAVAYO TECHNOLOGIES Kutatás-fejlesztési Zártkörû Rt.,
Jászberény (HU)
(740) dr. Bihary Ákos, Naszádos és Bihary Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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(210) M 06 00761
(220) 2006.03.07.
(731) Lövey Ádám, Budapest (HU)
(541) DR.BIKE (DOKTOR BIKE)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

(546)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés.

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

(210) M 06 00765
(220) 2006.03.07.
(731) FER-VILL Gépjármûjavító-Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vince Júlia, Vince Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 06 00767
(220) 2006.03.07.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU); Poller György, Pécsvárad (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképezõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, videokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológépek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép perifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, valamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 00771
(731) Tamás András, Budapest (HU)
(740) Szilágyi Ildikó, Budapest

(220) 2006.03.07.

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, (ezen belül különösen:
szénából, szalmából és más természetes anyagokból készített
ajándék és dísztárgyak, állatfigurák és figuratív termékek).
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek, (ezen belül
különösen: szénából, szalmából és más természetes anyagokból
készített játékok, állatfigurák és figuratív termékek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (ezen belül különösen: internetes értékesítés és kereskedelem).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek (ezen belül különösen: vásárok, kiállítások).
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; ezen belül különösen: számítógépes szolgáltatások és internettartalom szolgáltatás és szerkesztés, hozzáférési idõ bérlés számítógépes adatbázisokhoz, hozzáférési idõ biztosítása számítógéphez adatok manipulációjára, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása.
(210) M 06 00772
(220) 2006.03.07.
(731) K&H Bank Rt., Budapest (HU)
(541) K&H Otthonvédelmi Program
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(210) M 06 00773
(220) 2006.03.07.
(731) Köröstarcsa Község Önkormányzata, Köröstarcsa (HU)
(541) MAMF (Megyei Amatõr Mûvészeti Fesztivál)
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, fogadások tervezése (szórakoztatás).
(210) M 06 00993
(220) 2006.03.23.
(731) Blissful Centany International Limited, Port Louis (MU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) OOPS
(511) 30 Sós kekszek; kétszersültek; vékony száraz sütemények; ostyák; malátás kekszek; sütemények; tészták.
(210) M 06 00777
(220) 2006.03.07.
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) VIVAK
(511) 17 Mûanyagok mint félkész termékek fólia, lemez, lap, film,
szalag, csõ, idom, tömb, rúd, csõvezeték, léc és olvasztott termékek formájában.
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38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 00780
(220) 1997.08.14.
(731) REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ,
S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodaák, Budapest
(541) NUMA
(511) 31 Élõ állatok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

(210) M 06 03232
(220) 2006.09.28.
(731) Mûsorszolgáltatási Alap Alkalmazott Kommunikációtudományi
Intézet, Budapest (HU)
(740) dr. Hegedûs Tamás ügyvéd, Veszprém
(546)

M 06 02994
(220) 2006.09.07.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

NASOFENADIN
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
M 06 02995
(220) 2006.09.07.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

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

(210) M 04 03827
(220) 2004.09.13.
(731) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)
(546)

(511) 41

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

(210) M 05 02657
(220) 2005.08.11.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Oktatás és oktatási vizsgáztatás.

(210) M 06 03421
(220) 2006.10.17.
(731) SALGGLAS Üvegipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Salgótarján (HU)
(740) Herczeg György, Salgótarján
(546)

(511) 12
19
21

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

Méretre vágott elülsõ, hátsó és oldalüvegek gépkocsikhoz.
Építészeti célú megmunkált üvegek.
Nyers és félig megmunkált üvegek.

M 06 03141
(220) 2006.09.19.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

COOL DSL
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 30 Kávé, filteres csomagolású kávét is beleértve, kávéitalok;
kávé és tejeskávé italok, melyek tejport, pótkávét, kakaót, csokoládét, gabonaféléket, gyümölcsöket, cukrot, gyógynövényeket
vagy fûszereket vagy ezek kombinációját tartalmazzák; kávékivonatok, azonnal oldódó kávé, pótkávé.
(210) M 05 03025
(220) 2005.09.19.
(731) dr. Hegedûs György, Budapest (HU)
(740) dr. Halasi Tibor, Halasi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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készítmények gyógyfürdõ terápiához; cukrászati gyógytermékek; karkötõk gyógyászati használatra; szirupok gyógyszerészeti
használatra; kapszulák gyógyszerekhez; gyógyszerészeti készítmények; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra; gyógyszerészeti készítmények; vitaminkészítmények; székrekedés elleni orvosságok; napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra; fõzetek gyógyszerészeti használatra;
emésztést elõsegítõ szerek gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; drogok gyógyászati használatra; ásványvíz gyógyászati használatra; ásványvízsók; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; elixírek (gyógyszerészeti készítmények); kriptogámiás betegségek elleni szerek; sók gyógyászati használatra;
hajtószerek; lázcsillapító szerek; gyógyszeres infúziók; gyógyteák; csukamájolaj; idegerõsítõ szerek; hashajtók; zselatin gyógyászati használatra; zsírok gyógyászati használatra; zsírok állatgyógyászati használatra; olajok gyógyászati használatra; hematogén
szerek; gyógynövények; hormonok gyógyászati használatra; peptonok gyógyászati használatra; menta gyógyszerészeti használatra; mentol; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra; pasztillák gyógyszerészeti használatra; opoterápiára szolgáló termékek; pektin gyógyszerészeti használatra;
pirulák gyógyszerészeti használatra; bõrápoló gyógyszerkészítmények; herbateák; korpás fejbõr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; pepszinek gyógyszerészeti használatra;
lábizzadás elleni gyógyszerek; káliumsók gyógyászati használatra; növényi gyökerek, orvosi használatra; erõsítõ szerek (gyógyszerek); nyugtatók; szeroterápiás gyógyszerek; nátriumsók gyógyászati használatra; gyógycukor; izzadás elleni gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; savak gyógyszerészeti használatra;
gyógyhatású takarmányadalékok; alkaloidák gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; napfény
okozta leégés elleni kenõcsök; fürdõsók gyógyászati használatra;
biológiai készítmények humángyógyászati célra; diétás italok
gyógyászati használatra; lecitin gyógyászati használatra; méhpempõ (gyógyászati használatra); gyógyászati fogyasztószerek;
gabonafélék feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati használatra); vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; gyógyszerek (humán); állatgyógyászati gyógyszerek; gyógyitalok; enzimek gyógyszerészeti használatra; füvek füstölésre, gyógyászati
használatra; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; biológiai készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; ehetõ növényi rostok (nem táplálkozásra); enzimek gyógyászati használatra; enzimek állatgyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; aminosavak humángyógyászati használatra; aminosavak állatgyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; tápanyag adalékok gyógyászati célokra; étvágycsökkentõ szerek gyógyászati használatra;
hörghurut elleni készítmények; gyógyhatású hajnövesztõ szerek;
gyógyhatású adalékanyagok.

5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 05 03747
(220) 2005.11.23.
(731) Laczkó Sándor, Budapest (HU)
(541) WHITEBOY
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 03881
(220) 2005.12.06.
(731) Neutrogena Corporation, Los Angeles, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) DERMASSERE
(511) 3
Arcápoló készítmények, nevezetesen arctisztítók, arctörlõ
kendõk, lehúzócsíkok arcra, arcápoló krémek, arcápoló zselék és
arcápoló folyadékok; szemkörnyékápoló krémek, folyadékok a
szemkörnyék ápolására és szemkörnyékápoló szerek; hidratálókrémek, hidratálózselék és hidratálófolyadékok; bõrhámlasztó
krémek, bõrhámlasztó folyadékok, törlõkendõk és pakolások;
testápoló készítmények, nevezetesen testápolók, testkrémek, testlemosók; kézkrémek és kézápoló folyadékok; lábkrémek és lábápoló folyadékok.

16 Újságok; brosúrák, vékony fûzött könyvek; oktatási eszközök (a készülékek kivételével); katalógusok; könyvek; nyomtatott publikációk; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; prospektusok; magazinok, revük (idõszaki lapok); hírlevelek.

(210) M 05 03884
(220) 2005.12.07.
(731) Free Choice Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra;
albumintartalmú készítmények gyógyászati alkalmazásra; fogyasztótea orvosi használatra; keményítõ diétás vagy gyógyszerészeti használatra; karkötõk reuma ellen; asztma elleni tea; fejfájás (migrén) elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és állatgyógyászati használatra; gyógyszeres fürdõkészítmények; fürdõsók;

41 Szövegek kiadása (nem reklámcélú); oktatás; könyvkiadás;
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; oktatási tárgyú információk; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
egészség(védõ) klubok (kondicionálás); élõ elõadások bemutatása; szemináriumok rendezése és vezetése; elektronikus könyvek
és folyóiratok online kiadása; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk).
44

Egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.

(210) M 05 03999
(220) 2005.12.19.
(731) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(546)

(210) M 06 00062
(731) Jin Xlan Wei, Budapest (HU)
(546)

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
16 Papír vagy háztartási ragasztóanyagok; irodai cikkek; csomagolásra szolgáló mûanyagok; papíripari cikkek; ecsetek.

(210)
(731)
(300)
(740)
(546)

M 06 00024
(220) 2006.01.04.
KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
430.393
2005.10.07. CZ
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00325
(220) 2006.02.27.
(731) SMEKT Csokoládégyártó Kft., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 30 Grafiti tejtábla, grafiti éttábla, grafiti eperízû krémmel töltött éttábla, grafiti földimogyorós tejtábla, grafiti földimogyorós
tejcsokoládé tábla, grafiti tejcsokoládéból készült tábla, grafiti étcsokoládéból készült tábla, grafiti eperízû krémmel töltött étcsokoládé tábla, grafiti kakós ét tortabevonó tábla, grafiti kakaós tej
tortabevonó tábla, grafiti éttábla vadász-krém jellegû töltelékkel
tábla, garfiti étcsokoládé vadász-krém jellegû töltelékkel tábla.

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez; ízesítõöntetek, aromák; jég (természetes vagy mesterséges); kávé, kakaó vagy csokoládé alapú italok; tea alapú italok; italösszetevõk az eszenciák
kivételével; aromák italokhoz az illóolajok kivételével; nádcukor
szirup; sörbetek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.
33

(511) 25

(220) 2006.01.06.

(210) M 06 00705
(220) 2006.02.28.
(731) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) PEPSI GOLD
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 00954
(220) 2006.03.22.
Mille és Ajtómentõ Kft., Budapest (HU)
dr. Mohácsy Lénárd ügyvéd, Gyõr

AJTÓMENTÕ
37
45

Biztonsági zárak javítása.
Biztonsági zárak kinyitása.

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
A rovat 241 db közlést tartalmaz.
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