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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 06 01588
(220) 2006.05.08.
(731) dr. Oppenheim Klára, Budapest (HU)
(591)

(511) 42

(210) M 05 03027
(220) 2005.09.19.
(731) GYÖNGYHÁZ.HU Kft., Budapest (HU)
(546)

Jogi szolgáltatások.

(210) M 06 01745
(220) 2006.05.18.
(731) Hajdúszoboszlói KÖZÜZEMI Víz-, Csatorna- és Hõszolgáltató
Kft., Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Úr Attila Bendegúz, Dr. Úr Ügyvédi Iroda, Hajdúszoboszló
(546)

(511) 37

Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 04 04935
(731) dr. Palkó Zsolt, Pécs (HU)
(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba, ékszerek, drágakövek, órák és más idõmérõ
eszközök.
26 Flitterek, füzérek, fûzõtûk, hajcsatok, hajdíszek, hullámcsatok, kalapdíszek, kapcsok, melltûk, rövidáru és tollak.
35 A 14. és a 26. osztályban megjelölt termékek kereskedelme.
40 A 14. osztályban feltüntetett termékek készítése.
(210) M 04 02657
(220) 2004.06.10.
(731) Katolikus Karitász- Caritas Hungarica, Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,
MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(220) 2004.12.09.

(511) 16 Nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek.
18 Bõr és bõrutánzatok, utazótáskák, bõröndök, esernyõk, napernyõk és sétapálcák.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 04 05057
(220) 2004.12.21.
(731) Magyar Turizmus Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 5
Gyógyszerek; gyógynövénykészítmények; gyógyitalok; diétás készítmények.
6
Kegytárgyak, szobrocskák és ajándéktárgyak fémbõl.
10 Gyógyászati eszközök és készülékek.
16 Könyvek, újságok, folyóiratok, hírlevelek, tájékoztatók,
prospektusok, poszterek, naptárak, levelezõlapok, szentképek és
egyéb kiadványok; fényképek; oktatási anyagok (készülékek kivételével); kegytárgyak, szobrocskák és ajándéktárgyak papírmaséból és kartonból.
20 Kegytárgyak, szobrocskák és ajándéktárgyak fából, gipszbõl, viaszból és mûanyagból.
25 Használt és új ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
28 Játékok és játékszerek; játékkártyák; sportcikkek; karácsonyfadíszek.
29 Hús-, hal-, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; konzervek; készételek;
zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, pótkávé; lisztek és egyéb gabonakészítmények; száraztészták; kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények; csokoládé, cukorkák; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások; fûszerek.
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39 Mentõszolgálat; betegek és fogyatékosok szállítása; zarándokutak szervezése, vezetése és lebonyolítása; segélyszállítmányok továbbítása és elosztása.
41 Oktatás, különösen fogyatékos és hátrányos helyzetû személyek oktatása; szakképzés, különösen egészségügyi, pszichoterápiás és szociális gondozó szakképzés; óvodák; tanfolyamok
szervezése és tartása; ifjúsági táborok, konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok szervezése és tartása; kiadói tevékenység.
43 Nyugdíjasotthonok, szeretetotthonok; bölcsõdék; ingyenkonyhák.
44 Egészségügyi és betegápolási szolgáltatások; otthonápolás
és házi gondozás; lelkisegély-szolgáltatások; szenvedélybetegeket segítõ, gyógyító szolgáltatások; fogyatékosokat segítõ szolgáltatások.
45 Segélyezési, jótékonysági és szociális szolgáltatások nyújtása és szervezése, ilyen szolgáltatásokhoz anyagi alapok biztosítása; családsegítõ szolgáltatások; gyermek- és ifjúsági prevenciós
programok; idõseket segítõ szolgáltatások; vasúti szociális szolgáltatások; természeti katasztrófa által sújtottak segítése; menekültek segélyezése és ellátása; eltûnt személyek felkutatása; egyesületi és közösségi szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 01704
(220) 2006.05.16.
(731) Kim Trade Élelmiszerkereskedelmi Kft., Szeghalom (HU)
(740) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, kávépótló szerek; lisztek más gabonakészítmények, méz, melaszszirup, só, mustár, ecet, fûszerek,
fûszeres mártások, élesztõ, sütõpor.
(210) M 04 04149
(220) 2004.10.12.
(731) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége,
Budapest (HU)
(541) ÉV VÁLLALKOZÓJA
(511) 35 Üzleti szolgáltatások.
45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, valamint az
ezzel összefüggõ erkölcsi elismerések.
(210) M 04 04730
(220) 2004.11.12.
(731) KILB Ingatlanforgalmazó és Lakásépítõ Kft., Budapest (HU)
(546)

M 04 04595
(220) 2004.11.15.
Bigokay Team Kft., Budapest (HU)
dr. Rokonai Balázs ügyvéd, Rokonai Ügyvédi Iroda, Budapest

BIGOKAY
35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; eladási propaganda
(mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
kereskedelmi információs ügynökségek; közvélemény-kutatás;
online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; statisztikai információnyújtás; számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti
információk.

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 04 03189
(220) 2004.07.21.
(731) S.C. INTERMARK S.R.L - STEI, Oradea (Nagyvárad) (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.
Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 00696
(220) 2005.02.22.
(731) Schnell Viktor, Budapest (HU)
(740) dr. Törös Judit, Dr. Törös Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 25
40
42

Ruházati cikkek, lábbelik, kalapok.
Anyagok megmunkálása.
Jogi, számítástechnikai szolgáltatások.

(511) 32
35

(210) M 06 01747
(220) 2006.05.18.
(731) MAGYAR JELZÁLOGHITEL Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mester Katalin, Budapesti 1. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 01703
(220) 2006.05.16.
Kim Trade Élelmiszerkereskedelmi Kft., Szeghalom (HU)
dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

JÁNOS BÁCSI SZÓDÁJA
32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

Sör.
Reklám és kereskedelmi ügyletek.

(210) M 04 03328
(220) 2001.10.15.
(731) Mattel Inc. (Corporation under the laws of the state of Delaware),
El Segundo, California (US)
(740) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) KERPLUNK
(511) 9
Napszemüveg, számítógépegér, képernyõvédõ szoftverprogram, kerékpársisak, léptékes vonalzó, egérpad, számítógépes
játékszoftver, videojáték szoftver, számítógépjátékhoz joystick,
mûsoros videokazetta, játékkazetták és -lemezek, zenélõ és mesemondó doboz, mûsoros audiokazetta, walkie-talkie.
16 Papír, szalvétapapír, nyomtatványok, könyvek, képek, irodai kellékek (kivéve bútor), irodaszerek, nyomtatott kiadványok,
rajzok, nyomtatott tanulmányi és oktatói anyagok.
28 Játékok, ügyességi játékok, játékszerek, sportszerek, karácsonyfadíszek, horgászfelszerelések.
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(511) 5
Gyógynövénytea, -növényi keverékek.
30 Tea, aromatizált tea, gyümölcsteák, tea alapú italok.
32 Szénsavas és szénsavmentes üdítõitalok, italok, eszenciák
és szörpök italokhoz.

(210) M 04 04288
(220) 2004.10.20.
(731) CORVUS DESIGN Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(541) EASYHOLD
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok.
35 Reklámozás.

(210) M 04 03545
(220) 2004.08.19.
(731) Elsõ Óvadékiroda Tanácsadó és Hitelközvetítõ Kft.,
Budapest (HU)
(541) ELSÕ ÓVADÉKIRODA
(511) 36 Bankügyletek; biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; továbbá biztosítási tanácsadás; biztosítási
ügynöki tevékenység; faktorálási tanácsadás; kölcsönök; követelésbehajtási tevékenység; pénzügyi elemzések és információk
nyújtása; zálogkölcsönzés; alkusztevékenység; valamint hitelközvetítés.

(210) M 04 03775
(220) 2004.09.08.
(731) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Könyvek, füzetek, katalógusok és egyéb nyomdaipari termékek.
35 Hirdetések, reklámozás.

(210) M 05 00199
(220) 2005.01.14.
(731) Alcar Agrogumi Kft., Kereki (HU)
(740) Hennelné dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Keréktár
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 05 00214
(220) 2005.01.17.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(554)

(210) M 05 01008
(220) 2005.03.17.
(731) Könyvmolyképzõ Kiadó Kft., Szeged (HU)
(541) Nagy Olvasó
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 01117
(220) 2005.03.24.
(731) BodyForm Kft., Páty (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) METABOL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati használatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájában.
(210) M 05 02334
(220) 2005.07.12.
(731) Skateboard World Industries, Inc. (California állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), El Segundo, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) WORLD INDUSTRIES
(511) 18 Táskák, hátizsákok, utazótáskák, akasztós ruhatáskák, irattárcák és pénztárcák.
25 Férfi és nõi ruházati cikkek, beleértve trikók, ingek, sportpulóverek, nadrágok, tréningnadrágok, rövidnadrágok, úszódresszek, dzsekik, tornacipõk, zoknik, szoknyák, ruhák, blúzok,
kalapok, felhajtott karimájú kis nõi kalapok, kis kerek fiúsapkák,
lábbelik.
28 Sportcikkek, beleértve gördeszkák, gördeszkakerekek, gördeszka fém alkatrészei beleértve a szorítószalagokat, rugalmas
talpfelületek és gördeszkavezetõk, gördeszkalapok, egysoros görkorcsolyák, térdvédõk, könyökvédõk, hódeszkák és hódeszkakötések.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 30

Kekszek.

(210) M 05 01900
(220) 2005.05.31.
(731) „PREMIUM FOODS” SA, Warsaw (PL)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
(546)

M 05 02727
(220) 2005.08.19.
Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

kiszemeltek klubja
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 03463
(220) 2005.10.26.
(731) Euromedia Lapkiadó Bt., Budapest (HU)
(541) RETRO-IM
(511) 16 Papírból készült termék – nyomdaipari termékek, fényképek.
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35
38
41

tanások kezelésére, nevezetesen pattanástisztító, színezõ-,
bõrradírozó, összehúzó, hidratáló-, letörlõszerek és zselék.
8
A bõr hámlásának elõsegítéséhez alkalmazott, elemmel mûködtethetõ kézi eszköz.

Reklámozás.
Távközlés.
Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 05 03582
(220) 2005.11.09.
(731) Szemes Árpád, Budapest (HU)
(541) szaki.hu
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás.
(210) M 05 03588
(731) Geszti Péter, Budapest (HU)
(546)

(210) M 05 03163
(220) 2005.09.30.
(731) BioHun Termékforgalmazó és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(220) 2005.11.09.

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

(210) M 05 03587
(220) 2005.11.09.
(731) Geszti Péter, Budapest (HU)
(541) ALBINO LATINO
(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 03143
(220) 2005.09.29.
(731) Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Los Angeles, California (US)
(300) 78/689,092
2005.08.09. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) PURE GLOW
(511) 3
Arc- és bõrápoló készítmények, nevezetesen arctisztítók,
arcletörlõk, arcletörlõ szalagok, arckezelõ krémek, zselék és arcvizek, szemkrémek, öregedést gátló krémek, zselék, arcvizek és
kezelõszerek; hidratálókrémek, zselék, tisztítók és arcvizek; bõrhámlást elõsegítõ krémek, arcvizek, letörlõk és maszkok; testápoló készítmények, nevezetesen testápoló lemosók, testápoló krémek, lemosók, borotválkozózselék; izzadást gátló szerek; kézkrémek és kézlemosók; lábkrémek és láblemosók; készítmények pat-

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 03736
(220) 2005.11.23.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

PÁRIZSI KOCKA
30 Aprósütemények, ánizs, bonbonok, cukor, cukorkaáruk,
cukrászsütemények, kakaó és csokoládé alapú készítmények,
csokoládék, édességek, édességek karácsonyfa díszítéséhez, édesítõk, ízesítõanyagok, péksütemények, tészták, kekszek, desszertek, fagylalt, jégkrém, fagyasztott édességek, gabonapelyhek és
gabonapelyhekbõl készült készítmények, gyümölcskocsonya,
zselé, karamella (cukorkák), praliné.

(210) M 05 02901
(220) 2005.09.07.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 05 02914
(220) 2003.10.27.
(731) Sociedad Anónima Vina Santa Rita, Santiago (CL)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Takács Zoltán, Budapest
(541) SANTA RITA FLORESTA
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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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 00248
(220) 2006.01.25.
(731) CSENDO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Diós Éva, Diós Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
Táplálékkiegészítõ készítmények, gyógyhatású italok és készítmények.
41 Oktatás, gyakorlati alkotómûhely szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése, szemináriumok
és életmódtáborok rendezése és lebonyolítása, vezetése; spirituális tevékenység, meditáció és meditációs technikák oktatása, önfejlesztõ és önismereti módszerek oktatása, természetes gyógymódok oktatása, élõ elõadások bemutatása, képességfejlesztési
szolgáltatások, kulturális vagy nevelési célú bemutatók, kiállítások szervezése, egészséges életmódra nevelés és oktatás, könyvkiadás; önfejlesztõ- és önismereti tréningek, konzultációk tartása
és egyéni tanácsadás, üzleti és pedagógiai képzés és tanácsadás.
(210) M 06 00111
(731) Soós Magdolna, Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.01.12.

(210) M 06 00121
(220) 2006.01.12.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29 Tejalapú falatkák, tej és tejtermékek.
30 Jégkrémek, gyümölcsfalatok, édességek beleértve csokoládés édességek, mélyhûtött édességek, mélyhûtött desszertek, készítmények ezen termékek elõállításához.
(210) M 06 00450
(731) Pro Horto Kft., Szentes (HU)
(546)

(511) 25
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

(220) 2006.02.09.

Nõi ruházati cikkek, lábbelik, bõrruházat, farmerruházat.

M 06 00117
(220) 2006.01.12.
Tolvaly Ferenc, Budapest (HU)
dr. Kalló János Márk, Zelkó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(511) 31
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 00118
(220) 2006.01.12.
Tolvaly Ferenc, Budapest (HU)
dr. Kalló János Márk, Zelkó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

TIBET-A LÉLEK ÚTJA
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,
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Virágföld.

M 06 00451
(220) 2006.02.09.
KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt., Budapest (HU)
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

KFKI-LNX
9
Mérõeszközök, mérõkészülékek, mérõmûszerek, jelzõkészülékek, ellenõrzõ készülékek, ellenõrzõ berendezések, felügyeleti mûszerek, megfigyelõ mûszerek, rejtjelzõ berendezések és
készülékek, biztonságtechnikai berendezések, idõregisztrálók;
hang és kép rögzítésére, erõsítésére, reprodukciójára, továbbítására és másolására szolgáló készülékek és eszközök, elektronikus
jeladók, elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására, ipari
mûveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések,
erõsítõk, akusztikai jelzõkészülékek és vezetékek, adók és adókészülékek, antennák, rádió antennatornyok, csatlakozók, csatlakozótáblák, csatlakozódobozok, elágazó dobozok, elosztódobozok,
elosztópultok, elosztótáblák, kapcsolódobozok, kapcsolók, kapcsolótáblák, vezérlõpultok, személyhívók, telefon-adókészülékek, telefonállomások, telefonkészülékek, videotelefonok, telefonalközpontok, rádiótelefon-állomások; belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülékek; hangátviteli készülékek, hangfelvevõ készülékek, kézi adó-vevõk, hangfelvétel-hordozók, telefonvezetékek,
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telefonhuzalok, fényvezetõ szálak, optikai kábelek és szerelvények, vezetékanyagok, vezetékek, kábelek, hanglemezek, számológépek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések és számítógépek; operációs rendszerek számítógépekhez, számítógépprogramok, egér, egéralátétek, lemezmeghajtók, modemek, monitorok,
optikai letapogatóegységek, scannerek, számítógép-billentyûk,
számítógép-perifériák, akkumulátorok, akkumulátortartályok,
akkumulátortöltõk, szünetmentes áramforrások, napelemek, betörésgátló felszerelések és riasztókészülékek, tûzjelzõ készülékek, mágneses kódolók, mágneses személyazonosító kártyák,
hajlékony lemezek, kompaktlemezek, CD-ROM-lemezek, optikai adathordozók, magnetofonszalagok, mágneses adathordozók,
memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, csipek, integrált
áramkörök, mikroprocesszorok, mûholdas navigációs készülékek, elektronikus címkék árukhoz, vonalkód-leolvasók, elektronikus hirdetõtáblák, faxberendezések, fénymásoló gépek, kompakt lemezjátszók, magnetofonok, lézerek nem gyógyászati használatra.
11 Biztonsági berendezések víz- vagy gázkészülékekhez és
víz- vagy gázvezetékekhez, fûtõberendezések fûtõtestek, hûtõkészülékek és hûtõberendezések, klíma- és légkondicionáló berendezések, légtisztító készülékek és gépek, szellõztetõkészülékek,
lámpák, világítási berendezések és készülékek, víztisztító és -szûrõ készülékek, vízvezetéki berendezések.
37 Betörésjelzõ és lopás elleni riasztóberendezések, tûzjelzõ
készülékek, elektromos berendezések, irodai gépek, fûtõberendezések és hûtõberendezések, valamint légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; számítógépek, távbeszélõk és távközlési eszközök üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
38 Adatátviteli és telefon-összeköttetések, telefonszolgáltatások, rádiós összeköttetés, adatok képek és üzenetek továbbítása
számítógépek segítségével elektronikus levelezés, faxok továbbítása, hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, távközlési beszélgetésterelés és összeköttetési szolgáltatások, távközlési
kapcsolatok létesítése számítógépes világhálón, számítógépes
terminálok közötti összeköttetése, üzenetek küldése, információszolgáltatás távközlési ügyekben, közlések üvegszálas hálózatok
útján, mobiltelefon-összeköttetés.
42 Építkezésekhez tervkészítés, kutatás és fejlesztés mások részére, mûszaki szakértõi tevékenység, szakvélemények adása,
mûszaki tervtanulmányok készítése, adatok, üzenetek és információk továbbítására szolgálóhálózatok tervezése, rejtjelzésre szolgáló és egyéb számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése
szerkesztés, adatok és információk rögzítése és feldolgozása,
számítógépes rendszerek tervezése.
(210) M 06 00453
(220) 2006.02.09.
(731) Stemar Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fejes Tímea ügyvéd, Budapest
(541) Omorovicza
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 06 00454
(220) 2006.02.09.
(731) Standard Snacks S.r.l., Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

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

(210) M 06 00463
(220) 2006.02.09.
(731) BARTA IMPEX Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Barta Tímea, Dr. Barta Tímea Ügyvédi Iroda, Biatorbágy
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 00464
(220) 2006.02.09.
(731) Go Travel Média Kft., Budapest (HU)
(541) GO UTAZÁS FOTÓ ÉS VIDEO
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
(210) M 06 00465
(220) 2006.02.09.
(731) Aranykereszt Gondoskodás Háza Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 44 Egészségügyi intézetek fenntartása idõs, beteg emberek
részére.
(210) M 06 00470
(220) 2006.02.09.
(731) Holbrook Limited, Hong Kong (CN)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Nemzetközi Szabadalmi
Iroda, Budapest
(541) TEVA
(511) 35 Kiskereskedelmi ügyletek, csomagküldõ szolgáltatások, valamint lábbelikkel és ruhanemûkkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.
(210) M 06 00574
(220) 2006.02.20.
(731) Standard Snacks S.R.L., Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.
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(210) M 06 00578
(731) ULX Kft., Budapest (HU)
(546)

keny kamera motorok; hõérzékeny kamera házak; interfész vezérlõegységek és szerelvények; optikai lencsék és egységek; érzékelõk; egyedi integrált áramkörök; forgatható és dönthetõ iránybeállító szerelvények; digitális jelfeldolgozó egységek; védõ infravörös ablakok és egységek; infravörös detektorok; képfeldolgozó
egységek; elektronikus vezérlõegységek; hõérzékeny képfeldolgozó szoftver, grafikus felhasználói interfészvezérlõ szoftver és
szoftverek egyedi alkalmazásokhoz, digitális video interfészhez
és videofelvételhez hõérzékeny képalkotó alkalmazásokban; videó, LCD, headup és CRT-kijelzõk; tápegységek és tartozékok
ezekhez, úgymint akkumulátorok, akkumulátortöltõk és csatlakozó kábelegységek.

(220) 2006.02.20.

(511) 9
Számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépprogramok
(rögzített).
(210) M 05 03869
(220) 2005.12.06.
(731) M.I.T. Systems Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 05 03816
(220) 2005.11.30.
(731) Beregszászi Attila Miklós, Budapest (HU)
(546)
(511) 9
35
39

Számítógép-perifériák.
Számítógépes periféria kereskedelme.
Áruk raktározása.
(511) 16 Nyomdaipari termék, újság tematikus témakörben összeállítva, hirdetõk bevonásával.

(210) M 06 00140
(220) 2006.01.16.
(731) Farkas Attila, Kecskemét (HU)
(740) dr. Deák Péter, Deák Ügyvédi Iroda, Kecskemét
(546)

(511) 5

(210) M 05 03995
(220) 2005.12.16.
(731) Frigyesi András, Budapest (HU)
(546)

Alkoholmentesítõ gyógyhatású üdítõital.

(210) M 05 03856
(220) 2005.12.05.
(731) Pisák György, Budapest (HU)
(740) Soósné dr. Gáspár Gabriella ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Borítékok, papíripari; brosurák, vékony fûzött könyvek;
címkék, nem szövetbõl; cserélhetõ betétlapos fedõlapok; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papírból);
ezüstpapír; fatartalmú papír; füzetek; hirdetõtáblák (papírból
vagy kartonból); iratgyûjtõk, dossziék; írómappák; ívek; karton;
levélpapír; másolópapír; naptárak; papír; papíráruk; papírtartó
dobozok (irodai cikkek); prospektusok; rajztömbök, rajzblokkok;
szalvéták papírból; tányéralátétek papírból; zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból).
(210) M 06 00620
(220) 2006.02.21.
(731) L-3 Communications Corportaion (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

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

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

(511) 9
Infravörös elektronika, különösen hõérzékeny képalkotó
rendszerek, készülékek és komponensek, melyek elsõsorban a következõkben felsoroltakból egy vagy több elemet tartalmaznak:
infravörös kamerák; hõérzékeny kamera alapegységek; hõérzé-
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M 05 03996
(220) 2005.12.16.
Sümegi Endre, Tompa (HU)
dr. Szente Zsolt ügyvéd, Kiskunhalas

S-line
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.
M 06 00403
(220) 2006.02.07.
Syngenta Növényvédelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Kovács Kond, Klausmann & Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

Pannon 330 EC
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).
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 06 00404
(220) 2006.02.07.
Syngenta Növényvédelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Kovács Kond, Klausmann & Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

(210) M 06 00417
(731) Busku István, Miskolc (HU)
(546)

(220) 2006.02.07.

CalliMo
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) 25

Ruházati cikkek, kalapáruk.

(210) M 05 03883
(220) 2005.12.07.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Rt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

M 06 00410
(220) 2006.02.07.
Fusion Befektetési Rt., Budapest (HU)
dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

ANNA CAFÉ
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 06 00412
(220) 2006.02.07.
(731) Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest
(546)
(511) 33

(511) 30

Borok, pezsgõk.

(210) M 06 00419
(220) 2006.02.07.
(731) Ditz Communications Bt., Körmend (HU)
(740) dr. Ditz Dóra, Faludi és Ditz Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Cukrászati készítmény: gesztenyerúd.

(210) M 06 00413
(220) 2006.02.07.
(731) Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 30

(511) 30

Cukrászati készítmények.

(210) M 06 00414
(220) 2006.02.07.
(731) Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 30

Cukrászati készítmények; gesztenyés rúd.

(210) M 06 00416
(220) 2006.02.07.
(731) SPORTART Kulturális Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Bilkei-Gorzó Dávid ügyvéd, Budapest
(541) MAMMAMA
(511) 41 Filmgyártás, televíziós szórakoztatás, nevelés, szabadidõs
szolgáltatások, szórakoztatás.

Szusi.

(210) M 06 00420
(220) 2006.02.07.
(731) MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) VAN DIJK
(511) 30 Kakaó, tejes kakaóitalok, kakaótermékek, kakaó alapú italok, kakaós szeletek, kekszek, kakaó- vagy csokoládébevonatú
kekszek; sütemények, kakaó- vagy csokoládébevonatú sütemények, kandiscukor élelmiszerekhez, karamell, csokoládé, kávé,
tejes csokoládéitalok, csokoládé alapú italok, kávépótló szerek,
tejes kávéitalok, kávéízesítõk, növényi készítmények kávépótlónak, kávé alapú italok, édességek karácsonyfa díszítésére, aprósütemények, öntet kávés vagy csokoládés ízben, halva, méz, csokoládés összetételû bevonatok, kukoricapehely, csokoládés kukoricapehely, cukrászati kakaó- vagy csokoládébevonat, csokoládészirup, kakaószirup, csokoládé alapú cukorka, kakaó és kakaópor,
különösen azonnal oldódó por, kakaót tartalmazó italporok, kakaó- és csokoládéitalok, csokoládétermékek, különösen csokoládészeletek és táblás csokoládék, beleértve a gyümölcstöltelékes
vagy gyümölcscukrot tartalmazókat is, csokoládékeverékek és
csokoládébevonatok, édességek és pralinék, csokoládébevonatos
ostyák, különösen ostyás kekszek és ostyás pralinék, csokoládébevonatú drazsék, csokoládébevonatú mogyorók, csokoládés
desszertek, kakaós desszertek, csokoládés öntetek, kenhetõ kakaós, csokoládés, mogyorós és nugátkrémek, kakaós öntetek, édességek kakaós vagy csokoládés töltelékkel, cukorkák kakaós vagy
csokoládés töltelékkel, pralinék gyümölcstöltelékkel, csokoládé-
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szeletek gyümölcsökkel, édes péksütemények kakaós vagy csokoládés töltelékkel, gabonaszeletek kakaóval vagy csokoládéval,
müzliszeletek kakaóval vagy csokoládéval, fagyasztott joghurtok, jégkrémek, jégkrémporok, gyümölcszselék, pudingok, sörbetek (jégkrém), tea, tea alapú italok, csokoládéval bevont dióbelek; gabonakeverékek reggelihez, müzli, gabonaszeletek, azonnal
fagyasztható gabonaféleségek; gabonakészítmények.
(210) M 06 00421
(220) 2006.02.07.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ÜDÍTÕ PILLANATOK ELÉRHETÕ ÁRON
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 06 00422
(220) 2006.02.07.
(731) TempoPrima Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 06 00423
(220) 2006.02.07.
(731) Automobiles CITROËN, Paris Cedex 17 (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CITROËN PROFI
(511) 12 Gépjármûvek.
(210) M 06 00424
(220) 2006.02.07.
(731) Land Rover (Egyesült Királyság törvényei szerint mûködõ
vállalat), Warwick, Warwickshire (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) FREELANDER 2
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
(210) M 06 00425
(220) 2006.02.07.
(731) WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung AG,
Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 36

Biztosítás; pénzügyi szolgáltatások.

(210) M 06 00426
(220) 2006.02.07.
(731) WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung AG,
Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 36

Biztosítás; pénzügyi szolgáltatások.

(210) M 06 00427
(220) 2006.02.07.
(731) WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung, Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) VIENNA INSURANCE GROUP
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi szolgáltatások.
(210) M 06 00428
(220) 2006.02.07.
(731) WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung AG,
Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) VIG
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi szolgáltatások.
(210) M 06 00629
(220) 2006.02.22.
(731) FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(511) 29 Túró és ízesített túrókészítmények.
30 Fagylaltok, jégkrémek; pudingok, tej alapú pépek, desszert
jellegû készítmények túróval.
(210) M 06 00630
(220) 2006.02.22.
(731) FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(541) Túró varázs
(511) 29 Túró és ízesített túrókészítmények.
30 Fagylaltok, jégkrémek; pudingok, tej alapú pépek, desszert
jellegû készítmények túróval.
(210) M 06 00631
(220) 2006.02.22.
(731) YALCO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
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8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
(210) M 06 00634
(220) 2006.02.22.
(731) YALCO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
(210) M 06 00635
(220) 2006.02.22.
(731) YALCO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
(210) M 06 00636
(220) 2006.02.22.
(731) YALCO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
(210) M 06 00261
(220) 2006.01.26.
(731) Faludi Attila, Budaörs (HU)
(541) SUNRAY
(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 00246
(220) 2006.01.25.
(731) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) VINIQ
(511) 31 Állateledel, különösen kutyaeledel és macskaeledel; tápszerek háziállatok számára; takarmányok; étrend-kiegészítõk állatok
számára; kekszek állatok számára; szárazeledelek állatok számára; konzervek állatok számára.
(210) M 06 00247
(220) 2006.01.25.
(731) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) VINI
(511) 31 Állateledel, különösen kutyaeledel és macskaeledel; tápszerek háziállatok számára; takarmányok; étrend-kiegészítõk állatok
számára; kekszek állatok számára; szárazeledelek állatok számára; konzervek állatok számára.
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25 Angol tervezésû, valamint angol tervek alapján készült ruházat és ruhanemûk; egyéb ruházat és ruhanemûk,dzsörzé ruhanemûk, alsónadrágok, rövid alsónadrágok, alsónemûk, alsóruházati cikkek, melltartók, kombinék, alsószoknyák, badyk, izzadságfelszívó alsónemûk, izzlapok, dzsekik, zubbonyok, egyenruhák, jelmezek, kabátok, szõrmebéléses kabátok, szõrmék, bundák, felsõkabátok, felöltõk, zakók, felsõruházat, felsõruházati
cikkek, ingek, ingelõk, ingmellek, ingblúzok, nõi blúzok, pruszlikok, ingvállak, kezeslábasok, készruhák, kosztümök, nõi ruhák,
szoknyák, parkák, pelerinek, kézelõk, szvetterek, pulóverek, mellények, nadrágok, térdnadrágok, pólók, szárik, tógák, hurkolt/kötöttáruk, kötöttáruk, kötszövött áruk, bélések készruhákhoz, csecsemõkelengyék, csecsemõnadrágok, harisnyanadrágok, harisnyák, zoknik, izzadságfelszívó harisnyák, kamáslik, lábszárvédõk, pizsamák, otthonkák, köntösök, házi köntösök, pongyolák,
fürdõköpenyek, strandruhák, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõruhák, fürdõsapkák, vízhatlan ruházat, sportruházat, melegítõk, sporttrikók, tornaruházat, munkaruhák, munkaköpenyek, ruházat gépkocsivezetõknek, kesztyûk, ujjatlan kesztyûk, muffok,
karmantyúk, boák, csukják, kapucnik, fejfedõk, kalapok, kalapvázak, kalapáruk, sapkák, ellenzõs sapkák, kerek sapkák, fejszalagok, fülvédõk, svájcisapkák, barettek, nyaksálak, tarka selyemkendõk, vállkendõk, nagykendõk, prémsálak, gallérok, gallérvédõk, álgallérok, sálak, selyem nyaksálak, nyakkendõk, övek,
szemellenzõk, nadrágtartók, harisnyatartók, térdszalagok, harisnyakötõ szalagok, cipõk, lábbelik, fûzõs bakancsok, szandálok,
papucsok, fürdõszandálok, fürdõcipõk, fürdõpapucsok, strandlábbelik, síbakancsok, sícipõk, spárgatalpú vászonlábbelik, sportcipõk, sportlábbelik, tornacipõk.

(210) M 06 00343
(220) 2006.02.01.
(731) MIS Quality Management Corp., Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 16 Vállalati és államkötvények, valamint befektetési alapok
minõsítésével (értékelésével, besorolásával) foglalkozó kiadványok; vállalati és kormányzati adósságfinanszírozási kibocsátók
hitelképességének a vizsgálatával, gazdasági elemzéssel, strukturált pénzügyekkel, kutatással és hitelkockázat-menedzsmenttel
foglalkozó kiadványok.
36 Vállalati kötvények befektetési minõségének értékelése,
bankok hitelkockázatának és pénzügyi erejének értékelése, kormányzati egységek és nemzetek hitelértékelése, strukturált pénzügyi tranzakciók hitelértékelése és pénzügyi elemzése, közös tõkeportfóliók és befektetési alapok hitelminõségének és piaci volatilitásának értékelése, biztosítótársaságok hitelminõsítése, valamint hitelkockázat-kezelési szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 06 00011
(220) 2006.01.03.
Vállalkozók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

AZ EURÓPAI KERESKEDELEM NAPJA
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
M 06 00012
(220) 2006.01.03.
Vállalkozók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

EGYÜTT A VÁSÁRLÓKÉRT
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 01749
(220) 2006.05.18.
(731) Bellovits Gergely, Pilisvörösvár (HU)
(546)

(511) 9
Hanghordozók; mágneses adathordozók, hanglemezek.
41 Zenei szolgáltatás; azok a szolgáltatások, amelyek alapvetõ
célja az emberek szórakoztatása, mulattatása vagy kikapcsolódása.
(210) M 06 01456
(220) 2006.04.27.
(731) TRIÓ-FRUTTA Kft., Békéscsaba (HU)
(546)

(210) M 06 00245
(220) 2006.01.25.
(731) Cross & Field Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 24 Angol és egyéb anyagok, nem szõtt textíliák, szövetek, rugalmas szövetek, vásznak; bõrgyapjú, állatbõr szövetutánzatok,
bolyhos gyapjúszövetek, seviot, skót gyapjúszövetek, bársonyok,
brokátok, damasztok, posztók, biliárdposztók, tüllök, selyemszövetek, mûselyem szövetek, flanelszövetek, gézszövetek, dzsörzészövetek, kenderszövetek, kendervásznak, trikószövetek, lenszövetek, pamutanyagok, pamutáruk, pamutkelmék, nem papíripari
felhasználásra szolgáló gumírozott vásznak, anyagok fehérnemûhöz, matracvásznak, bélésanyagok, bélések cipõkhöz és kalapokhoz, bútorszövetek, szabóvásznak, szitaszövetek, hálózsákok és
lepedõt helyettesítõ varrott huzatok, lepedõk, párnahuzatok, plédek, steppelt takarók, lábtakarók, takarók utazáshoz, háztartási
vászonnemûk, mosdókesztyûk, törülközõk textilanyagból, vászonnemûk fürdõzéshez, textilanyagokból készült zsebkendõk,
címkék szövetbõl, hajó- és egyéb lobogók, nem papírból készült
zászlók.

(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.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
(210) M 06 01458
(220) 2006.04.27.
(731) Márkucz László Mihály, Szeged (HU)
(740) dr. Barta Péter, Barta és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) ARTRANS
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(546)

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

(210) M 06 01459
(220) 2006.04.27.
(731) HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 06 01462
(220) 2006.04.27.
(731) Devecsai Péter, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Paulikovics Péter, Kovács és Paulikovics Ügyvédi Iroda,
Székesfehérvár

(210) M 06 01464
(220) 2006.04.27.
(731) Annex Optik Kft., Szombathely (HU)
(546)

(511) 9

Szemüvegkeret; napszemüveg.

(210) M 06 01375
(220) 2006.04.20.
(731) Andreas Georg Lehr, Berlin (DE)
(740) dr. Bognár Viktor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 01466
(220) 2006.04.27.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; 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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25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(546)

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

Távközlés.

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

(210) M 06 01467
(220) 2006.04.27.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(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
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 01469
(220) 2006.04.27.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

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

Távközlés.

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

(210) M 06 01468
(220) 2006.04.27.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

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

(210) M 06 01473
(220) 2006.04.27.
(731) OPTI-KER Z Kft., Szentes (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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 06 01474
(220) 2006.04.27.
(731) HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 01470
(220) 2006.05.31.
(731) Békés Toys Kft., Szatymaz (HU)
(546)
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(511) 28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, melyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(210) M 06 01471
(220) 2006.04.27.
(731) KÕRÖS-NET Szolgáltató és Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Kiskõrös (HU)
(740) dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Veneton
(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 06 01472
(220) 2006.04.27.
(731) KÕRÖS-NET Szolgáltató és Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Kiskõrös (HU)
(740) dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Metabolan
(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)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 06 01475
(220) 2006.04.27.
Standard Snacks S.R.L., Bucuresti (RO)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

DREAM CEREALS
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.
M 06 01476
(220) 2006.04.27.
Standard Snacks S.R.L., Bucuresti (RO)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

(210) M 06 01477
(220) 2006.04.27.
(731) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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(541) DEPILN
(511) 3
Szappanok, illóolajok, test- és szépségápoló szerek, hajápolók.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 06 01479
(220) 2006.04.27.
Astellas Pharma Inc., Tokyo (JP)
2006-030178
2006.04.04. JP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) IMPROGRAF
(511) 5
Gyógyszerkészítmények és anyagok, gyógyszerkészítmények és anyagok immunterápia céljára.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 06 01480
(220) 2006.04.27.
Astellas Pharma Inc., Tokyo (JP)
2006-030179
2006.04.04. JP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) GRACEPTOR
(511) 5
Gyógyszerkészítmények és anyagok, gyógyszerkészítmények és anyagok immunterápia céljára.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 06 01481
(220) 2006.04.27.
Astellas Pharma Inc., Tokyo (JP)
2006-030180
2006.04.04. JP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) MIRATELLA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények és anyagok, gyógyszerkészítmények és anyagok immunterápia céljára.
(210) M 06 01482
(220) 2006.04.27.
(731) Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) NIVEA – A GYÖNYÖRÛ HAJ MOST IGAZÁN

(210) M 06 01743
(220) 2006.05.18.
(731) dr. Bálint Zoltán, Budapest (HU)
(541) RETURPACK
(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
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 elárusító berendezések és
szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.
40 Anyagmegmunkálás.
(210) M 06 00939
(220) 2006.03.21.
(731) Laboratoires Goemar, Saint Malo (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) AUDICLEAN
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek, nevezetesen tisztítóoldatok a
hallójárat kitisztításához.
10 Orvosi készülékek és berendezések, különösen eszközök a
hallójárat kitisztítására.
(210) M 06 00941
(220) 2006.03.21.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

JÓ ÉRZÉS
(511) 3
Test- és szépségápolási szerek; hajtisztító, -ápoló és -szépítõ
szerek.
(210) M 06 01218
(220) 2006.04.11.
(731) Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum, Budapest (HU)
(546)

(511) 41

Kulturális tevékenység.

(210) M 06 01742
(220) 2006.05.18.
(731) Lõrinczy Bálint, Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 00942
(220) 2006.03.21.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 00943
(220) 2006.03.21.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 06 00944
(220) 2006.03.21.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
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kifizetési szolgáltatások, valamint tranzakció megbízási és rendezési szolgáltatások; terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása rádiófrekvenciás azonosító eszközökön keresztül (transzponderek);
terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása kommunikációs és telekommunikációs eszközökön keresztül; utazásbiztosítási szolgáltatások; csekkigazoló szolgáltatások; kibocsátás és kifizetési
szolgáltatások utazási csekkekre és utazási voucherekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására irányuló
pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil telekommunikációs eszközökön keresztül, beleértve a kifizetési szolgáltatásokat vezeték
nélküli eszközökön keresztül, online, hálózatokon keresztül vagy
egyéb elektronikai eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására irányuló pénzügyi szolgáltatások
nyújtása elektronikusan digitalizált információk felhasználásával; értékváltó szolgáltatások, nevezetesen a biztonságos értékváltás beleértve elektronikus készpénz, smart kártyás eszközökön
keresztül elérhetõ számítógépes hálózatokon keresztül; weboldalon keresztül nyújtott számlakiegyenlítési szolgáltatások; online
banki ügyintézés; pénzügyi szolgáltatások nyújtása telefonon, valamint globális számítógépes hálózaton vagy az interneten keresztül; pénzügyi szolgáltatások nyújtása globális számítógépes
hálózaton vagy az interneten keresztül; ingatlanszolgáltatások;
ingatlanvagyon-szolgáltatások; ingatlan-értékbecslés; ingatlanbefektetés ügyvitele; ingatlanbefektetési szolgáltatások; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; biztosítás vagyontulajdonosoknak, vagyonbiztosítási szolgáltatások; ingatlanmeghitelezés; ingatlanügynökség; ingatlanbecslés; ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlan-értékbecslés; ingatlanadminisztráció; ingatlanhoz kapcsolódó pénzügyi ügyletek adminisztrációja; ingatlankölcsönök
nyújtása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; ingatlanra vonatkozó pénzügyi bróker szolgáltatások; ingatlanvagyonra és ingatlanokra vonatkozó pénzügyi szolgáltatások;
ingatlan vételére vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; ingatlanfedezetû kölcsönszerzõdések lebonyolítása; ingatlanok megosztott
tulajdonának lebonyolítása; ingatlan vételére vonatkozó pénzügyek nyújtásának lebonyolítása; ingatlan megszerzésére és ingatlanban való érdekeltségre irányuló segítségnyújtás; ingatlanba
való tõkebefektetés; kereskedelmi vagyon befektetési szolgáltatások; vagyon megszerzésére vonatkozó pénzügyi szolgáltatások;
vagyoneladásra vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; szabad felhasználású vagyon pénzügyi értékelése; bérelt ingatlanok pénzügyi értékelése; ingatlan-bérbeadás lebonyolítása; ingatlanlízing
lebonyolítása; vagyonlízing; ingatlan vagyonlízing; szabad felhasználású vagyon lízing; ingatlanvagyonra vonatkozó birtokkezelési szolgáltatások; vagyonértékelés; vagyonportfólió-kezelés;
vagyonkezelés; ingatlantulajdonra vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; ingatlan értékbecslésre vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; vállalati ingatlan tanácsadói szolgáltatások; ingatlanra vonatkozó számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanra
vonatkozó konzultációs szolgáltatások; ingatlanvagyonra vonatkozó információk nyújtása; vagyonpiacra vonatkozó információk
nyújtása; ingatlan megszerzésére vonatkozó kutatási szolgáltatások; ingatlan kiválasztására vonatkozó kutatási szolgáltatások;
jelzálog-finanszírozás és vagyonelzálogosítás.

si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 00946
(220) 2006.03.21.
(731) MasterCard International Incorporated (Delaware államban
bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(300) 004794889
2005.12.20. EM
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) THE HEART OF COMMERCE
(511) 35 Hirdetés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai tevékenység; kereskedelmi, ipari és üzletvezetési asszisztencia; üzleti
értékelés; üzletvezetésre vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; piackutatás; marketingtanulmányok; statisztikai információk (üzleti); számlaközlemények készítése; könyvelés; üzleti kutatás; PR;
nyilvános szövegek közzététele; nyilvános szórólapok kiadása;
mobil telekommunikációs eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások; online, hálózatokon keresztül vagy
más elektronikai eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi
szolgáltatások nyújtása elektronikusan digitalizált információk
felhasználásával; számítógépes adatbázis-kezelés; egyesületi
szolgáltatások, nevezetesen bankok, hitelegyesületek és egyéb
szabályozott pénzügyi intézmények érdekeinek támogatása.
36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitelkártya, terheléses kártya, feltöltõkártya és elõre kifizetett tartalékolt értékû kártyaszolgáltatások nyújtása; banki, fizetési, hitel,
terheléses, feltöltõ, készpénzkifizetés, terheléses értékletét hozzáférési szolgáltatások; számlafizetési szolgáltatások; hitelkártya,
terheléses kártya, feltöltõkártya és elõre fizetett kártya és tartalékolt értékû kártyaszolgáltatások; csekkigazolási és csekk-kifizetési szolgáltatások; automatizált pénzkiadó szolgáltatások; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása online, egy számítógépes adatbázison keresztül vagy telekommunikáció által, valamint terminálon keresztül; kártyatulajdonosok által pénzügyi tranzakciók lebonyolítására irányuló szolgáltatás automatizált pénzkiadó gépeken keresztül; kártyatulajdonosoknak egyenlegközlõ, pénzbetét
és pénzfelvétel biztosítása automatizált pénzkiadó gépeken keresztül; kiegyenlítési és felhatalmazási szolgáltatások; utazás biztosítási szolgáltatások; utazási csekkek és utazási voucherek kibocsátása és visszaváltása; ügyfélazonosító szolgáltatások; pénzügyi információk igazolása; pénzügyi információk adatainak kódolása és dekódolása; pénzügyi eredmények fenntartása; elektronikus alapok átutalása és valutaváltási szolgáltatások; pénzügyi
szolgáltatások terjesztése interneten és egyéb számítógépes hálózatokon keresztül; távfizetési szolgáltatások; tárolt érték elektronikus pénztárca szolgáltatások; elektronikus alapok és valuta átutalási szolgáltatások nyújtása; elektronikus fizetési szolgáltatások; elõre fizetett telefonos hívókártya-szolgáltatások; készpénz-

(210) M 06 01389
(731) Vörös Zoltán, Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.04.21.

(511) 25 Alsónemûk, ellenzõs sapkák, fejdíszek (kalapáruk), fejkötõk, ingek, kötszövött áruk, nadrágok, overáll, pulóverek, ruhanemûk, sapkák, sálak, trikók, zoknik.
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(210) M 06 01390
(220) 2006.04.21.
(731) LG Electronics Inc. (Koreai Köztársaság törvényei szerint
mûködõ vállalat), Seoul (KR)
(300) 40-2005-0057625
2005.12.08. KR
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 9
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Hordozható távközlési eszközök.

M 06 01391
Smatko Gábor, Érd (HU)
Kovács László, Érd

(220) 2006.04.21.

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

(210) M 06 01697
(220) 2006.05.15.
(731) Mory Group, Pantin (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MORY LDI HUNGARY
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nem textilbõl készült címkék; tasakok (borítékok, zacskók) papírból vagy mûanyagból csomagolásra; dobozok papírból vagy kartonból; hirdetõtáblák papírból
vagy kartonból; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;
fényképek; irodaszerek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzleti és kereskedelmi menedzsmenttámogatási szolgáltatások áruk csomagolásával, tárolásával és
szállításával kapcsolatban; költség- és árelemzés; üzleti tanácsadás áruk csomagolásával, tárolásával és szállításával kapcsolatban; tehervagonok helyének meghatározása számítógéppel; kiállítások szervezése kereskedelmi vagy reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámozási célokra; fizetési jegyzékek készítése; minták terjesztése.
39 Áruk szállítása, tárolása és kézbesítése; ügynöki munka teherszállítással és fuvarozással kapcsolatban; teherszállítási szolgáltatások; üzenetkézbesítés; csomagkézbesítés; légi, közúti, vasúti és tengeri fuvarozási és szállítási szolgáltatások; fuvarozással
kapcsolatos tájékoztatás, víz-, villanyáram- és hírlapszállítás; utazással kapcsolatos helyfoglalás; utasok szállítása; teherautó-kölcsönzés; rakomány kirakodása; áru vám(szabad)raktárban való
elhelyezése; tárolókonténerek kölcsönzése; szállítmányozással
kapcsolatos helyfoglalás; garázskölcsönzés; parkolóhelyek kölcsönzése; hajók vízre rakása.
(210) M 06 00749
(220) 2006.03.06.
(731) Szuper Fashion Divatáru Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Debrecen (HU)
(546)

(511) 25

(210) M 06 00892
(220) 2006.05.16.
(731) Süle Krisztián, Százhalombatta (HU)
(546)

(511) 35 Virág-, dísznövény-nagykereskedelem; virág-, koszorúkiskereskedelem.
37 Automata öntözõrendszerek kivitelezése; kerti tavak, fürdõtavak építése; garázsbejárók, térburkolatok, teraszok építése; esõvízgyûjtõ rendszerek telepítése.
44 Park- és kertépítés, gondozás; növénytermesztési, kertészeti
és kisegítõ mezõgazdasági szolgáltatás; alpin fakivágás, gallyazás a német FISAT vizsga alapján; füvesítés, gyepszõnyegterítés,
gyepfelújítás, hidrovetés; faiskolai termesztés, nagyméretû koros
fák ültetése.
(210) M 06 01339
(220) 2006.04.18.
(731) EVIDENCE TRADING LIMITED, Nicosia (CY)
(740) dr. Pallos István, Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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 01281
(220) 2006.04.12.
(731) VIP Park Kft., Budakeszi (HU)
(541) Hotel Dóm
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás, szállodai szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01485
(220) 2006.04.28.
(731) Lukáts István, Pécs (HU)
(541) Olimpici
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.

M 06 01267
(220) 2006.04.12.
Hajdú Béla, Siófok (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

ALUTENT
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

(210) M 06 01269
(220) 2006.04.12.
(731) Promenade Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Brázda Edgár, Budapest
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(546)

(210) M 06 01925
(220) 2006.05.31.
(731) Varga Ákosné, Dunakeszi (HU); Szabó László, Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 01279
(220) 2006.04.12.
(731) Neptune a French Société par action simplifiée, Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(591)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; halakból
és/vagy tengeri rákokból készített konyhai készítmények és ételek; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
(210) M 06 01337
(220) 2006.04.18.
(731) Pepe Borklub Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Teravágimov Pál, Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Gastro Park
(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások számára), eladási propaganda (mások számára), elosztó-, adagolóautomaták
kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbítására),raktárbérlet, raktározás, tárolás, szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség,
szállítmányozás, teheráruk kirakása, teher(áru)-szállítás, áruk
csomagolása, áruk raktározása, áruszállítás, õrzött értékszállítás,
ügynökségek szállítmányozással kapcsolatban.
(210) M 06 01920
(220) 2006.05.31.
(731) Khimtenal Trading Ltd., Limassol (CY)
(740) dr. Sebestyén Tamás, Sebestyén Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 01295
(220) 2006.04.13.
(731) Repülõ Oroszlán Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 06 01297
(220) 2006.04.13.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

M24
16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

M 06 01299
(220) 2006.04.13.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

MA24
16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 01301
(220) 2006.04.13.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)
(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 01302
(220) 2006.04.13.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 01305
(220) 2006.04.13.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)
(511) 30 Péksütemények, amelyek kizárólag franchising szerzõdés
alapján üzemeltetett péküzletekben kerülnek forgalmazásra.

(511) 16
35
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Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.
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(210) M 06 01313
(220) 2006.04.13.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) AXE SHOCK
(511) 3
Szappanok; parfümök, illóolajok, kozmetikumok; kölnivizek, toilette vizek, illatosított testpermetek; testápoló olajok, krémek és tejek; borotvahabok, borotvazselék, borotválkozás elõtti
és utáni arcvizek; hintõporok; fûrdéshez és zuhanyozáshoz való
készítmények; dezodorok; izzadáscsökkentõk személyes használatra; nem gyógyhatású piperekészítmények.

(210) M 06 01306
(220) 2006.04.13.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 01308
(220) 2006.04.13.
(731) TRADE INVEST ’93 Kft., Szentendre (HU)
(740) Varga Dóra, Brazil Kft., Budapest
(546)

(210) M 06 01344
(220) 2006.05.10.
(731) NORAIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Tálos Zsuzsanna, Dr. Tálos Zsuzsanna és dr. Kamondy Katalin
Ügyvédi Iroda, Budapest
(591)

(511) 41 Játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások
nyújtása; online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból);
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szerencsejátékok; szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01318
(220) 2006.04.14.
(731) Gyõri Likõrgyár Részvénytársaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(554)

(210) M 06 01309
(220) 2006.04.13.
(731) DUNA AUTÓ Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 12 Jármûvek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
(210) M 06 01311
(731) Hetényi Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Süle Péter ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 33

(220) 2006.04.13.

Barackpálinka.

(210) M 06 01321
(220) 2006.04.14.
(731) New Rock Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 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.
(210) M 06 01312
(220) 2006.04.13.
(731) STARKER EXPORT-IMPORT Egyéni Cég, Kecskemét (HU)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 25 Bakancsok és cipõk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (kiskereskedelmi bolti, értékesítési tevékenység).
(210) M 06 01354
(220) 2006.04.19.
(731) Agrinex Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(541) BIOKOLL
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok, trágyák, élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
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5
Állatgyógyászati készítmények, fertõtlenítõszerek, kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 06 01901
(220) 2006.05.30.
(731) Elektro Hungary Kft., Dombóvár (HU);
Electro Globe Holding Kft., Gyula (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 35 Reklámozás, rádiós-, televíziós-, vásárlói tesztek figyelembevételével történõ reklámozás, reklámanyagok terjesztése; hirdetések közvetlen postai úton; hirdetési szolgáltatások, hirdetési
felületek eladása és bérbeadása; árubemutatás, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, PR-szolgáltatások, közönségszolgálat; közvélemény-kutatás, vevõi elégedettségi tesztfelmérés alapján reklám toplista összeállítása és
meghirdetése, különbözõ áruféleségek összeállítása; különösen a
szokásos mûszaki áruház termékskáláját érintõ háztartási mûszaki cikkek, berendezések és készülékek kis- és nagykereskedelme,
elektronikus kereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai
munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében
vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk
szolgáltatása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 06 01904
(220) 2006.05.30.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

Szu/Info
16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

M 06 01905
(220) 2006.05.30.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

Szuperautó.hu
16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 06 01559
(220) 2006.05.05.
(731) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest
(541) MARMARO
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(546)

(511) 7
Mosógépek, mosogatógépek, centrifugák, háztartási szárítógépek, takarítógépek háztartási használatra, porszívók, háztartási célra szolgáló portalanító berendezések, szõnyegtisztító gépek és készülékek, szûrõk, háztartási robotgépek, mixerek, keverõgépek, habverõk, aprítógépek (háztartási használatra), betétek
szûrõgépekhez, hámozógépek, szeletelõgépek, darálók, gyümölcsprések, zöldségreszelõ gépek, elektromos kések és késélezõk, konyhai elektromos kisgépek, varrógépek, vízmelegítõk,
elektromos nyíróollók.
9
Elektromos és elektronikus készülékek és berendezések; televíziós készülékek, szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevõkészülékkel használhatók, videomagnók, videokamerák, videotelefonok, távirányító készülékek, rádiókészülékek,
mobiltelefonok, diktafonok, sétálómagnók, számítógépek, nyomtatók, egér (informatikai), számológépek, telefonkészülékek, erõsítõk, faxberendezések, fejhallgatók, digitális fényképezõgépek,
fénymásoló gépek, hangfelvevõ készülékek, hangfelvételhordozók, hangvisszaadó készülékek, hangszórók és erõsítõk,
CD-ROM és DVD-ROM, optikai lemezek és lejátszók, mágneses
adathordozók, mérlegek, mikrofonok, monitorok (számítógéphardver), optikai adathordozók, egyéb távközlési- és szórakoztató
interaktív, multimédiás berendezések és készülékek, vetítõgépek,
villamos fûtésû hajsütõ vasak, elektromos vasalók, elektromos
jelzõcsengõk.
11 Háztartási hûtõ- és fûtõkészülékek és berendezések, konyhai fagyasztók, elektromos vízmelegítõk, elektromos ventilátorok, elszívóernyõk, mikrohullámú sütõk (fõzõkészülékek), olajsütõk (fritõzök), elektromos fõzõ- és sütõedények, elektromos kenyérpirítók, elektromos kávéfõzõ gépek, elektromos konyhai tûzhelyek, -fõzõlapok, elektromos légfûtõ készülékek, -radiátorok, kandallók, elektromos haj-, kéz-, ruhaszárítók, elektromos hõpárnák, ágymelegítõk nem gyógyászati használatra, klímaberendezések, elektromos vagy nem elektromos lábmelegítõk, elektromos lámpák, elektromos légtisztító készülékek és gépek, helységpárásító berendezések, helységszellõztetõk, légszûrõk, pezsgõfürdõ készülékek, elektromos vízforraló kannák, vízszûrõk, jégkészítõ berendezések, fagylaltgépek, légkondicionálók, villamos
fényforrások, világítóberendezések, így lámpák, éjjeli lámpák,
fénycsövek.
35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ áruféleségek összeállítása, kis- és nagykereskedelme, különösen egy szokásos mûszaki áruház termékskálájára vonatkozóan, háztartási
mûszaki cikkek, berendezések és készülékek kereskedelme; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a
vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, hirdetési és igazgatási szolgáltatások; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
(210) M 06 01827
(220) 2006.05.25.
(731) Elektro Hungary Kft., Dombóvár (HU);
Electro Globe Holding Kft., Gyula (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(210) M 06 01826
(220) 2006.05.25.
(731) Elektro Hungary Kft., Dombóvár (HU);
Electro Globe Holding Kft., Gyula (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
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(511) 35 Reklámozás, rádiós-, televíziós-, vásárlói tesztek figyelembevételével történõ reklámozás, reklámanyagok terjesztése; hirdetések közvetlen postai úton; hirdetési szolgáltatások, hirdetési
felületek eladása és bérbeadása; árubemutatás, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, PR-szolgáltatások, közönségszolgálat; közvélemény-kutatás, vevõi elégedettségi tesztfelmérés alapján reklám toplista összeállítása és
meghirdetése, különbözõ áruféleségek összeállítása; különösen a
szokásos mûszaki áruház termékskáláját érintõ háztartási mûszaki cikkek, berendezések és készülékek kis- és nagykereskedelme,
elektronikus kereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai
munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében
vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk
szolgáltatása.
(210) M 06 01845
(731) Ho Thi Hoa, Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.05.25.

(210) M 06 01931
(731) Németh Gábor, Keszthely (HU)
(541) REBLAUS
(511) 43 Vendéglátóipar.

(220) 2006.05.31.

(210) M 06 01932
(220) 2006.05.31.
(731) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; televíziós programok összeállítása, televíziós
mûsor és csatorna sugárzása.
(210) M 06 01933
(220) 2006.05.31.
(731) Pannon GSM Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
(541) SMS Studio
(511) 38 Távközlés.
(210) M 06 01934
(220) 2006.05.31.
(731) Pannon GSM Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
(541) MMS Studio
(511) 38 Távközlés.

(511) 25

Ruhanemûk, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 00984
(731) Lakatos Péter, Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 01935
(220) 2006.05.31.
(731) Pannon GSM Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
(541) E-mail Studio
(511) 38 Távközlés.

(220) 2006.03.23.

(210) M 06 01936
(220) 2006.05.31.
(731) Pannon GSM Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
(541) MobiTrend Bázis
(511) 38 Távközlés.
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(210) M 06 00843
(220) 2006.03.13.
(731) Hungaro Casing Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz.
(210) M 06 01930
(220) 2006.07.17.
(731) HÚSPROFIT Kft., Eger (HU)
(541) LEONARDO DA VINCI, EZ A SONKA FINCSI!
(511) 29 Sonkafélék.

(210) M 06 01940
(220) 2006.05.31.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök (készülékek kivételével).
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.
(210) M 06 01597
(220) 2006.05.09.
(731) Velkoobchod Orion, spol.s.r.o., Litomysl (CZ)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr
(546)

(511) 21 Háztartási és konyhai készülékek és tartályok (amennyiben
nemesfémbõl készültek vagy nincs nemesfém bevonatuk); edények; flakonok; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); üvegáruk, porcelánáruk és készletek, és kõáruk (amennyiben
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nem tartoznak más osztályba), fûszertartók, fajanszedények, fazekasáruk, törülközõ és ruhatartók, toaletteszközök, vasalóállványok, fõzõeszközök, sütõeszközök, grillek, grillállványok, hõszigetelt palackok, hûtõtáskák, kertészeti kesztyûk, kalitkák, kannák
(öntözõ), passzírozók, süteményesformák, kristályáruk (üvegáruk), tálalókészletek, porcelán mûvészeti tárgyak.

(210) M 06 01147
(220) 2006.04.03.
(731) Art Sector Alapítvány, Budapest (HU)
(546)

35 Reklám; kereskedelmi ügyletek, értékesítési propaganda,
információk számítógépes adatbázisba rendezése, piackutatás,
reklámanyagok terjesztése, áruminták terjesztése.
(210) M 06 01638
(731) Kun László, Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.05.09.
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(511) 35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek; élelmiszerek, italok
összeállítása, bemutatása, kiskereskedelmi árusítása; élelmiszerüzletek.
(210) M 06 01111
(220) 2006.03.31.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) HETI LELTÁR
(511) 35 Reklámozás.
38

Távközlés; közlések; rádiómûsor; utánközlés.

(210) M 06 01114
(220) 2006.03.31.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) NAPI LELTÁR
(511) 35 Reklámozás.
38

Távközlés; közlések, rádiómûsor, utánközlés.

(210) M 06 01115
(220) 2006.03.31.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) REGGELI LELTÁR
(511) 35 Reklámozás.
38

(511) 18 Bõrtáskák (nõi, férfi); bõr aktatáskák; mûbõr táskák (nõi,
férfi); nõi, férfi szaténtáskák; hátizsákok (bõr, mûbõr, szatén);
utazótáskák (bõr, mûbõr, szatén); övtáskák (bõr, mûbõr, szatén);
pénztárcák (bõr, mûbõr, vászon); övek (bõr, mûbõr, vászon).

Távközlés; közlések; rádiómûsor; utánközlés.

(210) M 06 01113
(220) 2006.03.31.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) LELTÁR
(511) 35 Reklámozás.
38

(210) M 06 01148
(220) 2006.04.03.
(731) Farkasné Kurucz Andrea Ágnes, Budapest (HU)
(740) Farkas Zsolt Gábor, Budapest
(546)

(210) M 06 01157
(220) 2006.04.03.
(731) Mayne Pharma Limited, Melbourne, Victoria (AU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) CANRI
(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).
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 01438
(220) 2006.04.26.
(731) Budapest Papír Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
(546)

Távközlés; közlések, rádiómûsor, utánközlés.

(210) M 06 01144
(220) 2006.04.03.
(731) Rajzó Ildikó, Badacsony (HU)
(541) ANGILURE
(511) 25 Kismama és szoptatós anya fehérnemû, ruházati cikkek.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 01441
(220) 2006.04.26.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) DIALOSA
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
(210) M 06 01445
(731) RATIPUR Kft., Komló (HU)
(546)

(210) M 06 01450
(220) 2006.04.26.
(731) W-MAZELTOV Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Csúcsrajáróknak
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 01451
(220) 2006.04.26.
(731) Market-Lines Kft., Budaörs (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(220) 2006.04.26.
(511) 19 Nem fémes építõanyagok, különösen bambuszból készült
ajtók és parketták.
20 Bútorok, különösen bambuszból készült asztalok.
27 Padlóburkolatok, szõnyegek, fonatok.

(511) 27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
(210) M 06 01446
(220) 2006.04.26.
(731) NESsT Európa Esélyegyenlõség Kht., Budapest (HU)
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég, szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások).
(210) M 06 01448
(220) 2006.04.26.
(731) Overland Lifestyles Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Rein és Társai Freshfields Bruckahaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Mielõtt útnak indulsz
(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.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 01449
(220) 2006.04.26.
(731) W-MAZELTOV Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) A Fõvadász
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01452
(220) 2006.04.26.
(731) Blue Sphere, Inc. (California államban bejegyzett cég),
Santa Ana, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) Lucky 13
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 01453
(731) HAIMEX Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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(220) 2006.04.26.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 06 01160
(220) 2006.04.04.
Big Extrém Kft., Solymár (HU)
dr. Csapó András, Csapó Ügyvédi Iroda, Budapest

E-DIGITAL
9
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; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
M 06 01161
(220) 2006.04.04.
Big Extrém Kft., Solymár (HU)
dr. Csapó András, Csapó Ügyvédi Iroda, Budapest

edigital
9
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; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
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(210) M 06 01149
(220) 2006.04.03.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég),
Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) A COCA-COLA VILÁGA
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 06 01150
(220) 2006.04.03.
(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 01152
(220) 2006.04.03.
(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 01156
(220) 2006.04.03.
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL Co; Inc., Saga (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) KEPLAST
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; olajos papír gyógyászati célokra; egészségügyi maszkok; gyógyszergyártó ostya; kötözõgéz; üres kapszulák gyógyszereknek; szemtapaszok; fülvédõ kötszerek; menstruációs betétek; menstruációs tamponok; havikötõk; egészségügyi nadrágok;
nedvszívó vatta; ragtapaszok; kötszerek; kollodium; melltartóbetétek (szoptatáshoz); fogászati anyagok; karkötõk gyógyászati célokra; inkontinenciás betétek; légyfogó papírok; molyálló papír;
laktóz (tejcukor); tejpor csecsemõknek; sperma mesterséges megtermékenyítéshez; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok
gyógyászati célokra.
(210) M 06 02788
(220) 2006.08.17.
(731) Átfogó 99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskészítmények.

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

M 06 02789
(220) 2006.08.17.
Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)
dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

(210) M 06 02790
(220) 2006.08.17.
(731) Q-FORCE Kft., Budapest (HU)
(541) TIDAL
(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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 és félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelánés fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210) M 06 02793
(220) 2006.08.17.
(731) Vizuálismûvek Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 06 01959
(220) 2006.06.01.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve vagy
borítva; pipák; zsebkészlet cigarettasodráshoz; öngyújtók; gyufák.
(210) M 06 01970
(220) 2006.06.02.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);
Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)
(541) MR DRINK
(511) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmenetes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, árpa-
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kivonatok sör elõállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok),
gyümölcslevek, izotóniás italok, limonádék, mustok, paradicsomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek (italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz,
szódavizek, szõlõmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas
vizek elõállításához, vizek (italok), zöldséglevek (italok).
(210) M 06 01996
(220) 2006.06.06.
(731) SeeFee Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 06 02026
(220) 2006.06.08.
(731) Selmeci Tibor, Budapest (HU); Baráth Károly, Budapest (HU)
(740) dr. Darázs Lénárd ügyvéd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 02056
(220) 2006.06.12.
(731) Expressz Magyarország Média Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csákay Zoltán ügyvéd, Csákay és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti cikkek, fényképészeti cikkek, papíripari cikkek, papíripari és háztartási ragasztóanyagok mûvészek részére, ecsetek,
írógépek és irodai eszközök, (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok (a készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak), nyomdabetûk, klisék.
35 Reklámozás, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek
intézése, kereskedelmi ügyletek adminisztrációja, irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenységek, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), szövegek
kiadása (nem reklámcélú), fényképészet, könyvkiadás.
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 02074
(220) 2006.06.13.
(731) Optimum Kkt., Baja (HU)
(740) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 8.
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 06 02078
(220) 2006.06.13.
(731) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)
(541) MAUS HAUS
(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 02082
(220) 2006.06.13.
(731) POLSTYL Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Bak Tibor, Bak Tibor Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, különösen bútorok, háztartási cikkek kiskereskedelme.

(210) M 06 02085
(220) 2006.06.13.
(731) ITALTREND Kft., Budapest (HU)
(591)
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 06 02089
(220) 2006.06.13.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) BETAWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 06 02106
(220) 2006.06.15.
(731) Vargha Zsolt Sebastian, Fót (HU)
(541) Vargha Gyógymód
(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).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

M 06 02090
(220) 2006.06.13.
Norcross Corporate Holdings Llc., Cheyenne, Wyoming (US)
dr. Tomori Péter, Demkó & Tomori Ügyvédi Iroda, Budapest

Apero
33

Borok.

(210) M 06 02091
(220) 2006.06.13.
(731) CosmoMix Kft., Veszprém (HU)
(546)

(511) 3
Kozmetikai és illatszerek; mosásra szolgáló termékek; fogkrémek; szappanok; piperecikkek; ragasztószerek; valamint tisztítószerek.
8
Borotvák, elektromos vagy nem elektromos; borotválkozókészletek.
9
Elemek.
35 Reklámozások és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
(210) M 06 02092
(220) 2006.06.13.
(731) South China Tire & Rubber Co., Ltd., Panyu, Guangzhou (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 12 Gumiabroncsok gépjármûvek kerekeihez; burkolat légtömlõs gumikerékhez; gumiabroncsok jármûvek kerekeihez; légtömlõs gumikerekek; jármûvek kerékgumija; belsõ csövek légtömlõs
gumikerekekhez; felületek kerekek újrafutóztatásához; szilárd
jármûkerekek; biciklik; biciklikerekek; repülõgépkerekek.
(210) M 06 02798
(731) Molnár Máté, Budapest (HU)
(546)

(220) 2006.08.17.

(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók
(szolgáltatásai); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozás (filmeké); fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és
tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése (szórakoztatás).

(210) M 06 02710
(220) 2006.08.07.
(731) MASPED Elsõ Magyar Általános Szállítmányozási Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Berzeviczi Attila, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 39

Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

(210) M 06 02711
(220) 2006.08.07.
(731) AITIA International Informatikai Zrt., Budapest (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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 02712
(220) 2006.08.07.
(731) AITIA International Informatikai Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
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jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(210) M 06 02805
(220) 2006.08.18.
(731) Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sáska Vera,Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
eladási propaganda (mások számára), rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, számlakivonatok összeállítása, televíziós reklámozás, üzleti felvílágosítás, tájéloztatás, üzleti információk.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység, balesetbiztosítás, bankügyletek, betegbiztosítás, biztosítási ügynöki tevékenység, biztosítások, finanszírozási szolgáltatások, hitelkártya-szolgáltatások, hitelkártyák kibocsátása, információk nyújtása biztosítási ügyekben, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, részletfizetéses hitelnyújtás, életbiztosítás, telebank-szolgáltatások, terhelõkártya-szolgáltatás.

(210) M 06 02713
(220) 1996.10.28.
(731) MANIFATTURE LORD S.r.l., S. Egidio alla Vibrata (TE),
Italy (IT)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(541) VITAMINA JEANS
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 02714
(220) 2006.08.07.
(731) L.Z.FEN Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, _ (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25

(210) M 06 02806
(220) 2006.08.18.
(731) Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sáska Vera,Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 02715
(220) 2006.08.07.
(731) EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) TOP LÕVÉR
(511) 6
Ajtóbetétek fémbõl, ajtókilincsek fémbõl, ajtónyitó szerkezetek (nem elektromos), ajtóreteszek, ajtószerelvények fémbõl,
ajtózárak fémbõl, fémablakok, fémajtók, fémkapuk, fémszerelvények építményekhez, kulcsok, tolózárak, zárak fémbõl.
(210) M 06 02801
(220) 2006.08.18.
(731) Masterfoods Magyarország Értékesítõ Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Pánszky Gyula, Pánszky 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.
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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
eladási propaganda (mások számára), rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, számlakivonatok összeállítása, televíziós reklámozás, üzleti felvílágosítás, tájéloztatás, üzleti információk.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység, balesetbiztosítás, bankügyletek, betegbiztosítás, biztosítási ügynöki tevékenység, biztosítások, finanszírozási szolgáltatások, hitelkártya-szolgáltatások, hitelkártyák kibocsátása, információk nyújtása biztosítási ügyekben, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, részletfizetéses hitelnyújtás, életbiztosítás, telebank-szolgáltatások, terhelõkártya-szolgáltatás.
(210) M 06 02807
(220) 2006.08.18.
(731) MIKROPO Rendszerház Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gubek Nóra ügyvéd, Budapest
(541) CHRASPERT Kárszakértõi Rendszer
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 06 02523
(220) 2006.08.29.
(731) Polgármesteri Hivatal, Abádszalók (HU)
(541) Abádszalók a Tisza-tavi Nyár Fõvárosa
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(546)

(210) M 06 02231
(220) 2006.06.28.
(731) Klement Ottó, Budapest (HU);
Klementné Huj Anna, Budapest (HU)
(740) dr. Damm Andrea, Dr. Fekete és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 06 02233
(731) Dacheng Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9

(220) 2006.06.28.

(210) M 06 02240
(220) 2006.06.28.
(731) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MAD DOG
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

Optikai eszközök, szemüvegkeret.

(210) M 06 02234
(220) 2006.07.25.
(731) Sárközy Judit, Õrbottyán (HU)
(541) Tic-x
(511) 5
Állatgyógyászati termékek (külsõ élõsködõk elleni szerek).
(210) M 06 02235
(220) 2006.06.28.
(731) Ferencz Annamária, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(541) TENYÉRBARÁT
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; irodai cikkek;
csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba); mûanyag fogantyúk, zacskók, zsákok csomagolás
céljára, öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási célra.
32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 06 02236
(220) 2006.06.28.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök
kivételével).
(210) M 06 02239
(220) 2006.06.28.
(731) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(210) M 06 02241
(220) 2006.06.28.
(731) Petnelli Limited, Road Town, Tortola (VG)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(546)

(511) 9
Napszemüvegek.
16 Nyomtatványok, beleértve a nyomtatott publikációkat,
könyveket, magazinokat, újságokat, brosúrákat, posztereket, reklámcédulákat, transzparenseket, ismertetõ füzeteket, mappákat,
írótömböket, naptárakat, naptárakat letéphetõ lapokkal, albumokat, hirdetõtáblákat, nyomtatott ûrlapokat, noteszeket, hírleveleket, katalógusokat, prospektusokat, kártyákat, névjegyeket, hirdetményeket; feliratos címkék (nem textilbõl); jelzõtáblák és
címtáblák papírból vagy kartonból; tasakok (borítékok, zacskók)
csomagolásra, papírból vagy mûanyagból.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezekbõl az anyagokból készült olyan
termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, beleértve a
táskákat, kézitáskákat, strandtáskákat, kozmetikai táskákat, piperetáskákat (üresen), öveket, szíjakat; ernyõk, esernyõk és napernyõk és ezek huzata, tokja.
25 Ruházati cikkek, cipõk (lábbelik), kalapáruk (fejfedõk).
35 Reklámozás, kereskedelmi (üzleti) ügyletek, kereskedelmi
(üzleti) adminisztráció, irodai munkák, üzleti menedzselés és
szervezés, konzultációk üzletmenedzselés és szervezésügyekben,
kirakatrendezés, árubemutatás, reklámanyagok terjesztése, piackutatás, import-export ügynökségek, hirdetési hely kölcsönzése,
reklámanyagok kölcsönzése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, eladási propaganda (mások számára), beleértve a közvetítõ ipari szolgáltatásokat, reklámszövegek, anyagok
publikálását, rádiós reklámozást, televíziós reklámozást, franchize rendszer szervezést.
(210) M 06 02354
(220) 2006.07.11.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) PSYCHE
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
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tatások (pénzügyi); finanszírozási szolgáltatások; gyûjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások;
hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyûjtések; kölcsön (finanszírozás); kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; követelésbehajtási ügynökségek; lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; mezõgazdasági ingatlanok bérlete; mûtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyi elemzések;
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi igazgatás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek
értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek
[apartmanok]; széfletét szolgáltatások; takarékpénztárak; telebank-szolgáltatások; terhelõkártya-szolgáltatások; tõkekihelyezés, tõkeberuházás; tõzsdei árfolyamjegyzés; tõzsdeügynöki tevékenység; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tûzkár
elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés;
vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helyezése.

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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 02355
(220) 2006.07.11.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 02357
(220) 2006.07.11.
(731) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Debrecen (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02356
(220) 2006.07.11.
Arena Corner Kft., Érd (HU)
dr. Kaló Ágnes, Kaló Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 34 Abszorbens papír pipához; bagó; borostyánból készült szivar- és cigarettaszipkák; cigarettapapír; cigaretta-papírívek; cigarettaszipkák, nem nemesfémbõl; cigarettaszopókák; cigarettaszûrõk; cigarettatartók; cigarettatárcák, nem nemesfémbõl; cigaretták; cigarillók; dohány; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra; dohánytartó edények, nem
nemesfémbõl; dohányzacskók; gáztartályok öngyújtókhoz; gyufatartók, nem nemesfémbõl; gyufák; gyufásdobozok, nem nemesfémbõl; hamutartók dohányosoknak, nem nemesfémbõl; öngyújtók dohányosoknak; pipaállványok; pipatisztítók; pipák; szivarok; szivarszipkák, nem nemesfémbõl; szivartartók, szivartárcák,
nem nemesfémbõl; szivarvágók; szopókák cigarettaszipkákhoz;
tubák; tubákos szelencék, nem nemesfémbõl; tûzkövek; zsebben
hordható eszközök cigarettasodráshoz.
(210) M 06 02678
(220) 2006.08.03.
(731) Flipper-Rex Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadás, Menedzser
és Szolgáltató Kft., Budapest
(546)

Arena Corner
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkek (hitelességének) ellenõrzése; elszámolóház, klíringház; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgál-

(511) 14 Órák; óragyártáshoz tartozó anyagok; óraszíjak, óraláncok,
óraüvegek, óraszerkezetek.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
37 Javító- és karbantartó szervizek mûködtetése.

M288

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/3
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

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

M 06 02685
(220) 2006.08.03.
dr. Oláh Csaba, Budapest (HU)
dr. Kádár Balázs, Kádár Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

Szíves Esték
41 Akadémiák (oktatás); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; online elérhetõ
publikációk; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

M 06 02686
(220) 2006.08.03.
OSTEOFIT Egészségvédelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

(210) M 06 02362
(220) 2006.07.11.
(731) Cre-Vision Reklám és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Maschefszky Etele, Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

KALCIFLAVON
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 02687
(220) 2006.08.03.
OSTEOFIT Egészségvédelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

GLUKONDIN
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 06 02688
(220) 2006.08.03.
(731) RCI,LLC, Parsippany, New Jersey (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 36 Ingatlanok csereüzletével kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen lakótulajdonok tulajdonjogi részesedéssel vagy idõarányos üdülési joggal bíró bérlõi közötti nyilvántartása és cseréjének megszervezése; ingatlankezelési és lízingszolgáltatások, biztosítás és pénzügyek.
(210) M 06 02689
(220) 2006.08.03.
(731) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett cég),
Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) FANTA WORLD
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 06 02692
(731) Titkos Margit, Paks (HU)
(541) MARGARET SECRET
(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 06 02707
(220) 2006.08.04.
(731) CIFRA Communications Kiadó- és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás, információs szolgáltatások, kereskedelmi információs szolgáltatások, reklámidõ bérbeadása és értékesítése,
hirdetési információkat tartalmazó adatbázisok kezelése.
(210) M 06 02708
(220) 2006.08.04.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);
Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)
(541) ARANYCSEPP
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.
(210) M 06 02709
(220) 2006.08.04.
(731) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ANDOFIN
(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 02308
(220) 2006.07.05.
(731) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi NyRt.,
Budapest (HU)
(541) Unicum Next Action Party
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok, (sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(220) 2006.08.03.
(210) M 06 02309
(220) 2006.07.05.
(731) TRUMF International s.r.o., Prerov (CZ)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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lokat, szörpök és szörpkészítmények, koncentrátumok és egyéb
készítmények italok elõállításához, gyümölcs- és zöldséglevek,
mustok, gyümölcsnektárok és gyümölcsitalok, asztali víz, természetes és mesterséges ásványvizek, természetes vizek, forrásvizek, ízesített vizek, ízesített ásványvizek.

(546)

(210) M 06 02311
(220) 2006.07.05.
(731) TRUMF International s.r.o., Prerov (CZ)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)
(511) 29 Hús, baromfihús, vadhús, húskivonatok, húslevesek, erõlevesek, készítmények húslevesekhez, levesek és zöldséglevesek,
szárnyasaprólék, belsõségek, pacal, sonka, aszpik, máj, pástétomok, májpástétomok, szendvicskrémek, hurka, szafaládé, kolbász, virsli, felvágottak, hentesáruk, húskonzervek, friss, sózott,
füstölt, konzervált és pácolt hal, étkezési zsírok és olajok, étkezési
fûszernövény-, növény- és algakivonatok, étkezési zselék, húskivonatok, sózott hús, sózással tartósított élelmiszerek, étkezési
pektin, tartósított fûszernövények, szárított zöldségek, tartósított
zöldségek, zöldségek csípõs lében.
30 Kávé, kávépótló szerek, azonnal oldódó kávé, kakaó, kakaóaroma; fûszernövények, fûszerek, ízesítõk, szegfûszeg, curry,
szegfûbors, paprika, ánizs, fahéj, sáfrány, gyömbér, fûszeres mártások, fûszerkivonatok, ízösszetevõk és aromás készítmények
élelmiszertermékekhez, chow-chow (ízesítõszer), fûszeres salátaöntetek, mártások húsokhoz, étkezési keményítõ, só.
32 Szénsavas és szénsavmentes alkoholmentes italok, beleértve az ásványvizeket és a szénsavas, izotóniás, energia- és sportitalokat, szörpök és szörpkészítmények, koncentrátumok és egyéb
készítmények italok elõállításához, gyümölcs- és zöldséglevek,
mustok, gyümölcsnektárok és gyümölcsitalok, asztali víz, természetes és mesterséges ásványvizek, természetes vizek, forrásvizek, ízesített vizek, ízesített ásványvizek.
(210) M 06 02310
(220) 2006.07.05.
(731) TRUMF International s.r.o., Prerov (CZ)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Hús, baromfihús, vadhús, húskivonatok, húslevesek, erõlevesek, készítmények húslevesekhez, levesek és zöldséglevesek,
szárnyasaprólék, belsõségek, pacal, sonka, aszpik, máj, pástétomok, májpástétomok, szendvicskrémek, hurka, szafaládé, kolbász, virsli, felvágottak, hentesáruk, húskonzervek, friss, sózott,
füstölt, konzervált és pácolt hal, étkezési zsírok és olajok, étkezési
fûszernövény-, növény- és algakivonatok, étkezési zselék, húskivonatok, sózott hús, sózással tartósított élelmiszerek, étkezési
pektin, tartósított fûszernövények, szárított zöldségek, zöldségek
csípõs lében.
30 Kávé, kávépótló szerek, azonnal oldódó kávé, kakaó, kakaóaroma; fûszerkészítmények, fûszerek, ízesítõk, szegfûszeg,
curry, szegfûbors, paprika, ánizs, fahéj, sáfrány, gyömbér, fûszeres mártások, fûszerkivonatok, ízösszetevõk és aromás készítmények élelmiszertermékekhez, chow-chow (ízesítõszer), fûszeres
salátaöntetek, mártások húsokhoz, étkezési keményítõ, só.
32 Szénsavas és szénsavmentes alkoholmentes italok, beleértve az ásványvizeket és a szénsavas, izotóniás, energia- és sportita-

(511) 29 Hús, baromfihús, vadhús, húskivonatok, húslevesek, erõlevesek, készítmények húslevesekhez, levesek és zöldséglevesek,
szárnyasaprólék, belsõségek, pacal, sonka, aszpik, máj, pástétomok, májpástétomok, szendvicskrémek, hurka, szafaládé, kolbász, virsli, felvágottak, hentesáruk, húskonzervek, friss, sózott,
füstölt, konzervált és pácolt hal, étkezési zsírok és olajok, étkezési
fûszernövény-, növény- és algakivonatok, étkezési zselék, húskivonatok, sózott hús, sózással tartósított élelmiszerek, étkezési
pektin, tartósított fûszernövények, szárított zöldségek, zöldségek
csípõs lében.
30 Kávé, kávépótló szerek, azonnal oldódó kávé, kakaó, kakaóaroma; fûszerkészítmények, fûszerek, ízesítõk, szegfûszeg,
curry, szegfûbors, paprika, ánizs, fahéj, sáfrány, gyömbér, fûszeres mártások, fûszerkivonatok, ízösszetevõk és aromás készítmények élelmiszertermékekhez, chow-chow (ízesítõszer), fûszeres
salátaöntetek, mártások húsokhoz, étkezési keményítõ, só.
32 Szénsavas és szénsavmentes alkoholmentes italok, beleértve az ásványvizeket és a szénsavas, izotóniás, energia- és sportitalokat, szörpök és szörpkészítmények, koncentrátumok és egyéb
készítmények italok elõállításához, gyümölcs- és zöldséglevek,
mustok, gyümölcsnektárok és gyümölcsitalok, asztali víz, természetes és mesterséges ásványvizek, természetes vizek, forrásvizek, ízesített vizek, ízesített ásványvizek.
(210) M 06 02312
(220) 2006.07.05.
(731) TRUMF International s.r.o., Prerov (CZ)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Hús, baromfihús, vadhús, húskivonatok, húslevesek, erõlevesek, készítmények húslevesekhez, levesek és zöldséglevesek,
szárnyasaprólék, belsõségek, pacal, sonka, aszpik, máj, pástétomok, májpástétomok, szendvicskrémek, hurka, szafaládé, kolbász, virsli, felvágottak, hentesáruk, húskonzervek, friss, sózott,
füstölt, konzervált és pácolt hal, étkezési zsírok és olajok, étkezési
fûszernövény-, növény- és algakivonatok, étkezési zselék, húski-
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vonatok, sózott hús, sózással tartósított élelmiszerek, étkezési
pektin, tartósított fûszernövények, szárított zöldségek, zöldségek
csípõs lében.
30 Kávé, kávépótló szerek, azonnal oldódó kávé, kakaó, kakaóaroma; fûszerkészítmények, fûszerek, ízesítõk, szegfûszeg,
curry, szegfûbors, paprika, ánizs, fahéj, sáfrány, gyömbér, fûszeres mártások, fûszerkivonatok, ízösszetevõk és aromás készítmények élelmiszertermékekhez, chow-chow (ízesítõszer), fûszeres
salátaöntetek, mártások húsokhoz, étkezési keményítõ, só.
32 Szénsavas és szénsavmentes alkoholmentes italok, beleértve az ásványvizeket és a szénsavas, izotóniás, energia- és sportitalokat, szörpök és szörpkészítmények, koncentrátumok és egyéb
készítmények italok elõállításához, gyümölcs- és zöldséglevek,
mustok, gyümölcsnektárok és gyümölcsitalok, asztali víz, természetes és mesterséges ásványvizek, természetes vizek, forrásvizek, ízesített vizek, ízesített ásványvizek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02313
(220) 2006.07.05.
Pálfy-Kopasz Zsolt, Budapest (HU)
dr. Roósz Barbara, Roósz Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 06 02316
(220) 2006.07.05.
(731) Ganz Danubius Hungarosteel kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marócziné Hudi Irén, Budapest
(546)

(210) M 06 02318
(220) 2006.07.06.
(731) K&H Bank Rt., Budapest (HU)
(541) K&H.dönts okosan
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(210) M 06 02319
(220) 2006.07.06.
(731) Summatec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(541) AXXESSY
(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 06 02321
(220) 2006.07.06.
(731) BH Magyarország Kft., Sopron (HU)
(546)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés, javítás; szerelési szolgáltatás.
(210) M 06 02322
(220) 2006.07.06.
(731) Beijing-Quanjude Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 02317
(220) 2006.07.06.
(731) Vály Szibill, Balatonszabadi (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 43

Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 06 02323
(220) 2006.07.06.
(731) Ella Studio Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 28 Játék, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem
tartoznak más osztályokba, karácsonyfadíszek.
(210) M 06 01993
(220) 2006.06.06.
(731) Vina Santa Carolina S.A., Macul, Santiago (CL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ANTARES
(511) 33 Borok.
(210) M 06 01995
(220) 2006.06.06.
(731) Bergland Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 33

Borok.
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(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.
(210) M 06 02102
(220) 2006.06.15.
(731) e-skola Rendszerház Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) e-skola
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 02256
(220) 2006.06.29.
(731) Bongrain S.A., Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) TARTARE GOURMET
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
(210) M 06 02189
(220) 2006.06.23.
(731) Gazdafi-Electronic Kft., Miskolc (HU)
(546)

(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 hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; automata elárusító berendezések és
szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.
(210) M 06 02191
(220) 2006.06.26.
(731) CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítõ Alapítvány,
Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Mónika, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(541) L.BLUE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 02193
(220) 2006.06.26.
(731) L. Laki László, Budapest (HU)
(740) dr. Rónyai Ferenc, Dr. Rónyai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek (ezen belül konkrétan kulturális tevékenység, mûvészeti produkciók).
(210) M 06 02194
(220) 2006.06.26.
(731) Jász-Plasztik Kft., Jászberény (HU)
(546)

(511) 19 Nem fémbõl készült építõanyagok; különösen: vakolóanyagok, habarcs jellegû anyagok, dörzsvakolatok, mûgyanta alapú
képlékeny felületbevonó masszák.
(210) M 06 02195
(731) Leskó Ferenc, Újszilvás (HU)
(546)

(220) 2006.06.26.

(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.
(210) M 06 02196
(220) 2006.06.26.
(731) Hajdu Infrastruktúra Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részványtársaság, Téglás (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 06 02199
(220) 2006.06.26.
(731) ADVERTUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Palásti Péter ügyvéd, Miskolc
(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 06 02192
(220) 2006.06.26.
(731) Wu Xinping, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; közvélemény-kutatás; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok;
piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba
hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok,
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prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek,
hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szabadtéri hirdetés; szövegfeldolgozás; üzleti információk;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41 Rádió- és televízió-programok készítése; rádiós szórakoztatás.

(210) M 06 02203
(220) 2006.06.26.
(731) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 02200
(220) 2006.06.26.
(731) ADVERTUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Palásti Péter ügyvéd, Miskolc
(546)
(511) 32
(511) 16 Folyóiratok; magazinok, revük (idõszaki lapok).
35 Hirdetési hely külcsönzése; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; közvélemény-kutatás; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok;
piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba
hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek,
hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szabadtéri hirdetés; szövegfeldolgozás; üzleti információk;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41 Rádió- és televízió-programok készítése; rádiós szórakoztatás.
(210) M 06 02201
(220) 2006.06.26.
(731) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32

(210) M 06 02204
(220) 2006.06.26.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ONLASTAD
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.
(210) M 06 02118
(220) 2006.06.16.
(731) Kékmadár Apartmanok Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(541) Sasad Resort
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 06 02120
(731) KIR Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Tóth Gábor ügyvéd, Gyõr
(546)

(220) 2006.06.16.

Sörök.

(210) M 06 02202
(220) 2006.06.26.
(731) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32

Sörök.

Sörök.

(511) 25

Olaszországból származó ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 02442
(220) 2006.07.18.
(731) Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
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rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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;
bonbonok, cukorkák.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 06 02443
(220) 2006.07.18.
(731) Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 06 02471
(220) 2006.07.18.
(731) Flip Skateboards, Inc., Laguna Niguel, California (US)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) FLIP
(511) 25 Lábbelik, kalapáruk, ruhák, nevzetesen kabátok, dzsekik,
mellények, rövidujjú pólók, ingek, nadrágok, farmernadrágok,
pantallók, rövidnadrágok, kalapok, sapkák és cipõk.
(210) M 06 02529
(220) 2006.07.24.
(731) Sándor György, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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;
bonbonok, cukorkák.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(511) 10

Óvszerek, vibrációs gyûrûk.

(210) M 06 02907
(220) 2006.08.30.
(731) BUDAPEST-MIX Kft., Budapest (HU)
(541) MISS PING
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 02914
(220) 2006.08.30.
(731) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 02450
(220) 2006.07.18.
(731) Oplus Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
(210) M 06 02469
(220) 2006.07.18.
(731) Rubin Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Törõcsik Tamás, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi
Iroda, Szeged

(511) 34 Dohány; cigaretták; cigarettaszopókák; cigarettatartók és
cigarettatárcák, nem nemesfémbõl; cigarettapapír; öngyújtók dohányosoknak.
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(210) M 06 02915
(220) 2006.08.30.
(731) Solae, L.L.C. (Delaware államban bejegyzett cég), St. Louis,
Missouri (US)
(300) 78/884,777
2006.05.16. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) SOLECINA
(511) 29 Szójaproteint és húst tartalmazó élelmiszer-készítmények.
35 Tanácsadói szolgáltatások szójaproteint és húst tartalmazó
élelmiszer-készítmények fejlesztése érdekében.

(210) M 06 02178
(220) 2006.06.23.
(731) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) ORFEO
(511) 12 Személygépkocsik; teherautók, kamionok; autóbuszok; minibuszok; furgonok, minifurgonok; omnibuszok; négy kerék
meghajtásos jármûvek.

(210) M 06 02179
(220) 2006.06.23.
(731) Yess Europe Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; árubemutatás; áruminták terjesztése; eladási propaganda (mások számára); hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; iratmásolás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közlemények átírása; közvélemény-kutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;
szövegfeldolgozás; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem
érhetõ személyeknek); televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás; tájékoztatás; üzleti információk; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

(210) M 06 02182
(220) 2006.06.23.
(731) Tutti Élelmiszeripari Kft., Rábapatona (HU)
(541) TUTTI Élemiszeripari Kft.
(511) 30 Kávé-, tea-, kakaó- és cukor alapú porkészítmények, fagylaltok és fagylaltporok, sütõpor, pudingporok, hidegkrémporok,
habporok.
32 Italporok (jeges kávé, jeges tea, turmix, gyümölcsízesítésû).
(210) M 06 02184
(220) 2006.06.23.
(731) Tutti Élelmiszeripari Kft., Rábapatona (HU)
(546)

(511) 30 Kávé-, tea-, kakaó- és cukor alapú porkészítmények, fagylaltok és fagylaltporok, sütõpor, pudingporok, hidegkrém porok,
habporok.
32 Italporok (jeges kávé, jeges tea, turmix, gyümölcsízesítésû).
(210) M 06 02185
(220) 2006.06.23.
(731) Réthelyi Ferenc, Esztergom (HU)
(546)

(511) 43 Vendéglátóipar, éttermek, önkiszolgáló éttermek, kávéházak, bár (szolgáltatások), kantinok, büfék, étkezdék, gyorséttermek, rendezvényhez termek kölcsönzése, motelek, panziók, szállodai szolgáltatások, szállásügynökségek (szállodák, panziók),
szálláshely lefoglalása (idõleges), helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, turistaházak, üdülõtáborok szolgáltatásai.
(210) M 06 02186
(220) 2006.06.23.
(731) Németh János, Balatonfüred (HU)
(546)
(511) 35 Fotó- fényképészeti cikkek, reklám- és ajándéktárgyak forgalmazása, online hirdetési/IT/tevékenység, webáruház/, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, szabadtéri hirdetés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

(210) M 06 02181
(220) 2006.06.23.
(731) Cydonia Development AB, Malmö (SE)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 02187
(220) 2006.06.23.
(731) Tutti Élelmiszeripari Kft., Rábapatona (HU)
(546)

(511) 16 Nyomtatványok, könyvek, poszterek, irodaszerek, papíráruk, tolltartók, radírgumik.

(511) 30 Kávé-, tea-, kakaó- és cukor alapú porkészítmények, fagylaltok és fagylaltporok, sütõpor, pudingporok, hidegkrém porok,
habporok.
32 Italporok (jeges kávé, jeges tea, turmix, gyümölcsízesítésû).

41 Klubszolgáltatás szórakoztatásra és oktatásra; szórakoztatás; könyvkiadás.
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(210) M 06 02188
(220) 2006.06.23.
(731) Goodwill Pharma Orvos- és Gyógyszertudományi Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 06 02043
(220) 2004.10.13.
(731) TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH,
Wien (AT)
(740) Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 37 Építmények építése, épületek, utak, hidak, gátak és közmûvek építése, gyárépítés, állványozás, építmény építésének ellenõrzése, építési információ, javítás; szerelési szolgáltatások; építési projekt tesztelése és tervezése.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói és tervezõi tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; építészeti szaktanácsadás.
(210) M 06 02058
(220) 2006.06.12.
(731) COOL L. HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 06 02061
(220) 2006.06.12.
(731) DELTA HOLDING SOCIETE ANONYME, Athens (GR)
(740) dr. Erõs Ákos, Erõs Ügyvédi Iroda/Squire, Sanders & Dempsey
L.L.P., Budapest
(546)

(511) 5
Bébi- és gyermekételek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; joghurtok, tejes
desszertek, tejtermékbõl készült krémek, tejitalok, tejkészítmények kávéhoz, sajt és sajttermékek, vaj és egyéb tejtermékek; gyümölcs- és zöldségrostok, -kivonatok és -levesek, fagyasztott (mirelit) termékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, szendvicsek,
péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások;
fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 02208
(220) 2006.06.27.
(731) SONY BMG Music Entertainment (Magyarország)
Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, 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 06 02059
(220) 2006.06.12.
(731) COOL L. HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; sport edzõtábori szolgáltatások, testnevelés,
sportfelszerelések kölcsönzése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, sportversenyek rendezése, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).

(210) M 06 02227
(220) 2006.06.27.
(731) Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(210) M 06 02535
(731) Trimola Ákos, Ikrény (HU)
(546)

(220) 2006.07.25.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; sport edzõtábori szolgáltatások, testnevelés,
sportfelszerelések kölcsönzése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, sportversenyek rendezése, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).
(210) M 06 02537
(220) 2006.07.25.
(731) SC SENSIBLU SRL, Bucharest (RO)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 06 02531
(220) 2006.07.25.
(731) Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet, Lébény (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás.
36 Bankügyletek, banki szolgáltatások telefonon, interneten,
elektronikus banki szolgáltatások, biztosítások, tõkeelhelyezés,
értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, hitelnyújtás, kölcsönnyújtás, ingatlanokkal kapcsolatos banki ügyletek, pénzügyletek, pénzügyi becslések és elemzések, pénzügyi tranzakciók, valuta- és devizaügyletek, értékek letétbe helyezése, széfszolgáltatás, kézi zálogkölcsön folyósítása,
kompenzációs ügyletek (csere), páncélszekrénybe letét, takarékoskodás, betétgyûjtés, tõkebefektetés, tõkeberuházás, utazási
csekkek kibocsátása, bankkártya kibocsátása, tõzsdei árfolyamjegyzés, ügynöki munkák, amelyek kizárólag ebbe az osztályba
tartoznak, zálogkölcsön.
(210) M 06 02532
(220) 2006.07.25.
(731) EU-EMINENT Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati, lábbeli termék, kalapáruk.

(210) M 06 02534
(731) Trimola Ákos, Ikrény (HU)
(546)

(220) 2006.07.25.

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 06 02539
(220) 2006.07.25.
Rajna András, Budapest (HU)
dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

SPORT NAVIGATOR
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 02540
(220) 2006.07.25.
(731) Rajna András, Budapest (HU)
(740) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák az interneten.
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szövegfeldolgozás; tehervagonok helymeghatározása számítógéppel; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek); televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; újság-elõfizetések intézése (mások számára); állásközvetítõ irodák;
árubemutatás; áruminták terjesztése; árverés; önköltségelemzés;
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés elõadómûvészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

(210) M 06 02542
(220) 2006.07.25.
(731) ECOWASH Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; (ezen belül különösen tisztító- és ápolószerek jármûvek
részére).
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; (ezen belül különösen autómosás, jármûmosás, jármûvek tisztítása).
(210) M 06 02543
(220) 2006.07.25.
(731) EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)
(546)

(511) 9

Napszemüvegek; szemüvegek (optika); szemüvegkeretek.

(210) M 06 02544
(220) 2006.07.25.
(731) MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervezõ Kft.,
Pilisborosjenõ (HU)
(740) dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); adóbevallások elkészítése; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások
számára); bérszámfejtés; eladási propaganda (mások számára);
elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; fénymásolás; fénymásoló gépek kölcsönzése; gazdasági elõrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyapjúanyagok becslése; gyorsírási szolgáltatások;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztetõszolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; lábon álló fa értékbecslése; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból;
munkaerõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számítógépes
hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek
publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok
összeállítása; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;
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38 Elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján; mobil (celluláris) telefon-összeköttetés; modemek
kölcsönzése; mûholdas átvitel; rádióadás; számítógép-terminálok
közötti összeköttetések; távirati összeköttetések; táviratok küldése; táviratok továbbítása; távírdai szolgáltatások; távkonferencia-szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési
kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzése; telefon-összeköttetések; telefonszolgáltatások; televíziós mûsorszórás; telexszolgáltatások; tudakozók, információs
szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján);
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldõ készülékek bérlete.
39 Autóbusz-közlekedés; betegszállítás; bútorszállítás; búvárharangok kölcsönzése; búvárruhák(nehéz) kölcsönzése; csatornazsilipek mûködtetése; csomagküldemények elosztása; elektromos áram elosztása; elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok tárolása; energiaelosztás; folyami szállítás; fuvarozás
szekérrel, talicskával; fuvarozás uszállyal; garázsbérlet; gépkocsikölcsönzés; gépkocsi-tetõcsomagtartók kölcsönzése; gépkocsival történõ szállítás; gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbítására); hajók mentése; hajórakodás; hajózás(i szolgáltatások); helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; hulladékok szállítása és tárolása;
hûtõgépek kölcsönzése; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás tárolással kapcsolatban; jármûkölcsönzés; jármûvek kölcsönzése; jármûvek kölcsönzése teherszállításra; jármûvek mentése (vontatás); jármûvezetõi szolgáltatás; jégtörõ
szolgáltatások; kalauzolás ismeretlen helyen; kamionos szállítás;
komphajón történõ szállítás; költöztetés; látogatások tervezése turistáknak; levélben megrendelt áruk szállítása; légi szállítás; lovak kölcsönzése; megfeneklett hajók újraindítása; mentés(i szolgáltatások); mûholdak fellövése mások számára; napilapok terjesztése; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; postaküldemények továbbítása; raktárbérlet; raktározás, tárolás; segélyakciókban való részvétel szállítással; sétahajó (szolgáltatások); szállítás csõvezetéken; szállítási szolgáltatások; szállítási
ügynökség; szállítmányozás; személyszállítás; taxiszolgáltatás;
tároló tartályok kölcsönzése; teheráruk kirakása; teher(áru)-szállítás; teherhordás (hordár); tenger alatti mentés; tengeri szállítás;
tengeri ügynökség; termékek csomagolása; tolószékek kölcsönzése; turistairodák (szállodai, panziós helyfoglalás kivételével);
utaskísérés; utasszállítás; utazások szervezése; vasúti szállítás;
versenyautók kölcsönzése; villamosközlekedés; vízelosztás; vízi
jármûvek kölcsönzése; vízi jármûvek tárolása; vízi jármûvel történõ szállítás; vízi utazások szervezése; vízszolgáltatás; vontatás;
áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; õrzött értékszállítás; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; bálok
szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók (szolgáltatásai); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus
desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozás (filmeké); fényképészet; filmgyártás;
filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és tartozé-
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kaik kölcsönzése; fogadások tervezése (szórakoztatás); fordítói
szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése;
gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;
hangstúdiók (szolgáltatásai); helyfoglalás show-mûsorokra; idõmérés sporteseményeken; játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások nyújtása; jelbeszéd értelmezése; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyûbúvár-felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró
szolgálat; levelezõ tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügynökségek mûvészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk];
online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; óvodák
(nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebonyolítása; sport edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;
színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási
tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofelvevõ készülékek kölcsönzése;
videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok
kölcsönzése; videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; állatidomítás; állatkertek üzemeltetése; éjszakai
klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú információ;
üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; anyagpróba; bakteorológiai kutatás; belsõépítészet; biológiai kutatás; csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; felhõk szétoszlatása; fizikai kutatások; földmérés; geológiai felderítés; geológiai kutatás; geológiai szakvélemények készítése; gépjármûvek mûszaki vizsgálata; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások; hosting szolgáltatások weboldalakhoz; idõjárás-elõrejelzõ szolgálat; ipari formatervezés; iparjogvédelmi figyelõ szolgálat; iparjogvédelmi tanácsadás; jogi kutatás; jogi szolgáltatások; kozmetikai kutatás; kõolajmezõk kiaknázásának elemzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fejlesztés (mások részére); mechanikai kutatás; mértékhitelesítés
(mérésügy); minõség-ellenõrzés; mûalkotások hitelesítése; mûszaki kutatás; mûszaki szakértõi tevékenység; mûszaki tervtanulmányok készítése; olajkutak ellenõrzése; olajkutatás; stíldíszítés
(ipari formatervezés); szakvélemények adása kõolajmezõkrõl;
szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása; szellemi tulajdon licencek
adása; szerzõi jogok kezelése; tenger alatti kutatás; textilek tesztelése (kipróbálása); választottbírósági/döntõbírósági szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; építési tervkészítés; építészet; építészeti
konzultáció.

(210) M 06 02545
(220) 2006.07.25.
(731) MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervezõ Kft.,
Pilisborosjenõ (HU)
(740) dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); adóbevallások elkészítése; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások
számára); bérszámfejtés; eladási propaganda (mások számára);
elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; fénymásolás; fénymásoló gépek kölcsönzése; gazdasági elõrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyapjúanyagok becslése; gyorsírási szolgáltatások;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztetõ szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; lábon álló fa értékbecslése; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból;
munkaerõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számítógépes
hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek
publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok
összeállítása; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;
szövegfeldolgozás; tehervagonok helymeghatározása számítógéppel; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek); televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; újság-elõfizetések intézése (mások számára); állásközvetítõ irodák;
árubemutatás; áruminták terjesztése; árverés; önköltségelemzés;
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés elõadómûvészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

M299

38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján; mobil (celluláris) telefon-összeköttetés; modemek
kölcsönzése; mûholdas átvitel; rádióadás; számítógép-terminálok
közötti összeköttetések; távirati összeköttetések; táviratok küldése; táviratok továbbítása; távírdai szolgáltatások; távkonferencia-szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési
kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzése; telefon-összeköttetések; telefonszolgáltatások; televíziós mûsorszórás; telexszolgáltatások; tudakozók, információs
szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján);
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldõ készülékek bérlete.
39 Autóbusz-közlekedés; betegszállítás; bútorszállítás; búvárharangok kölcsönzése; búvárruhák(nehéz) kölcsönzése; csatorna-
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ós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofelvevõ készülékek kölcsönzése;
videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok
kölcsönzése; videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; állatidomítás; állatkertek üzemeltetése; éjszakai
klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú információ;
üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

zsilipek mûködtetése; csomagküldemények elosztása; elektromos áram elosztása; elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok tárolása; energiaelosztás; folyami szállítás; fuvarozás
szekérrel, talicskával; fuvarozás uszállyal; garázsbérlet; gépkocsikölcsönzés; gépkocsi-tetõcsomagtartók kölcsönzése; gépkocsival történõ szállítás; gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbítására); hajók mentése; hajórakodás; hajózás(i szolgáltatások); helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; hulladékok szállítása és tárolása;
hûtõgépek kölcsönzése; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás tárolással kapcsolatban; jármûkölcsönzés; jármûvek kölcsönzése; jármûvek kölcsönzése teherszállításra; jármûvek mentése (vontatás); jármûvezetõi szolgáltatás; jégtörõ
szolgáltatások; kalauzolás ismeretlen helyen; kamionos szállítás;
komphajón történõ szállítás; költöztetés; látogatások tervezése turistáknak; levélben megrendelt áruk szállítása; légi szállítás; lovak kölcsönzése; megfeneklett hajók újraindítása; mentés(i szolgáltatások); mûholdak fellövése mások számára; napilapok terjesztése; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; postaküldemények továbbítása; raktárbérlet; raktározás, tárolás; segélyakciókban való részvétel szállítással; sétahajó (szolgáltatások); szállítás csõvezetéken; szállítási szolgáltatások; szállítási
ügynökség; szállítmányozás; személyszállítás; taxiszolgáltatás;
tároló tartályok kölcsönzése; teheráruk kirakása; teher(áru)-szállítás; teherhordás (hordár); tenger alatti mentés; tengeri szállítás;
tengeri ügynökség; termékek csomagolása; tolószékek kölcsönzése; turistairodák (szállodai, panziós helyfoglalás kivételével);
utaskísérés; utasszállítás; utazások szervezése; vasúti szállítás;
versenyautók kölcsönzése; villamosközlekedés; vízelosztás; vízi
jármûvek kölcsönzése; vízi jármûvek tárolása; vízi jármûvel történõ szállítás; vízi utazások szervezése; vízszolgáltatás; vontatás;
áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; õrzött értékszállítás; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; bálok
szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók (szolgáltatásai); egészség(védõ) klubok (kondícionálás); elektronikus
desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; feliratozás (filmeké); fényképészet; filmgyártás;
filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése (szórakoztatás); fordítói
szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése;
gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;
hangstúdiók (szolgáltatásai); helyfoglalás show-mûsorokra; idõmérés sporteseményeken; játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások nyújtása; jelbeszéd értelmezése; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyûbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró
szolgálat; levelezõ tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügynökségek mûvészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások(bemutatók, kiállítások); oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;
online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk]; online
játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek
kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebonyolítása; sport edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;
színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási
tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televízi-

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; anyagpróba; bakteorológiai kutatás; belsõépítészet; biológiai kutatás; csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; felhõk szétoszlatása; fizikai kutatások; földmérés; geológiai felderítés; geológiai kutatás; geológiai szakvélemények készítése; gépjármûvek mûszaki vizsgálata; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások; hosting szolgáltatások weboldalakhoz; idõjárás-elõrejelzõ szolgálat; ipari formatervezés; iparjogvédelmi figyelõ szolgálat; iparjogvédelmi tanácsadás; jogi kutatás; jogi szolgáltatások; kozmetikai kutatás; kõolajmezõk kiaknázásának elemzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fejlesztés (mások részére); mechanikai kutatás; mértékhitelesítés
(mérésügy); minõség-ellenõrzés; mûalkotások hitelesítése; mûszaki kutatás; mûszaki szakértõi tevékenység; mûszaki tervtanulmányok készítése; olajkutak ellenõrzése; olajkutatás; stíldíszítés
(ipari formatervezés); szakvélemények adása kõolajmezõkrõl;
szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása; szellemi tulajdon licencek
adása; szerzõi jogok kezelése; tenger alatti kutatás; textilek tesztelése (kipróbálása); választottbírósági/döntõbírósági szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; építési tervkészítés; építészet; építészeti
konzultáció.
(210) M 06 02547
(220) 2006.07.25.
(731) Italautomata Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 32

Bio gyümölcsital, üdítõ.

(210) M 06 02548
(220) 2006.07.25.
(731) Unilever PLC, Wirral, Merseyside (GB)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) MARMITE
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék, dzsemek, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, mesterséges
kávé; liszt, valamint készítmények gabonából, kenyér, tészta és
sütemény, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõpor; só, ecet, szószok (ízesítõk), fûszerek; étkezési jegek.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 06 02916
(220) 2006.08.30.
(731) Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége,
Budapest (HU)
(740) dr. Orodán Mária ügyvéd, Budapest
(546)

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

(511) 1
Tudományos termékek.
41 Nevelés, szakmai képzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység.
44 Orvosi szolgáltatások.
(210) M 06 02306
(220) 2006.07.05.
(731) Egy csepp figyelem Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest
(546)

M 06 02066
(220) 2006.06.12.
DESIDEA STÚDIÓ Kft., Budapest (HU)
dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

DESIDEA
20
42

Bútorok.
Belsõépítészet, lakberendezés.

(210) M 06 02067
(220) 2006.06.12.
(731) SAMSUNG SDI CO., LTD., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) Ultra Vixlim
(511) 9
Számítógéphez tartozó képernyõk, tv-monitorok, katódsugárcsövek, plazmapanelek, számítógépek, nem világítási célra
szolgáló elektromos kisülési csövek, tv-vevõk, FED (Field Emission panelek).
(210) M 06 02068
(220) 2006.06.12.
(731) ACL, Inc. (Illinois államban bejegyzett cég), Elk Grove Village,
Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) STATICIDE
(511) 1
Vegyszerek, nevezetesen antisztatikus szerek a statikus
elektromosság kiküszöbölésére.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 06 02330
(220) 2006.07.07.
(731) Ecker Likõrgyár Rt., Monor (HU)
(541) ILZER SUPERIOR
(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 06 02320
(220) 2006.07.06.
(731) ACTEL Távközlési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ACTEL SOLO
(511) 38 Távközlési, kommunikációs, internet-, adatátviteli, távbeszélõ-, és multimédiás szolgáltatások.

(210) M 06 02480
(220) 2006.07.19.
(731) WPR ALFA Ingatlanfejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Fütty Tivadar, Dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) AGRIA PARK
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 06 02483
(220) 2006.07.19.
(731) Rekeczki Zsolt, Kecskemét (HU)
(740) dr. Deák Péter, Deák Ügyvédi Iroda, Kecskemét
(546)

(210) M 06 02064
(220) 2006.06.12.
(731) Mecseki Erdészeti Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Pécs (HU)
(740) dr. Ságiné dr. Slezák Erzsébet, Pécs
(546)

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, másolására, továbbítására
szolgáló készülék.

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 02484
(220) 2006.07.19.
(731) LUGAS Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 11 Fagyasztók; fõzõlapok; háztartási hûtõkészülékek és berendezések; hûtõgépek és készülékek; hûtõszekrények; halhûtõ berendezések; kávéfõzõ gépek; mikrohullámú sütõk.
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(210) M 06 02485
(220) 2006.07.19.
(731) LUGAS Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
(541) LUGAS KONYHASTÚDIÓ
(511) 11 Fagyasztók; fõzõlapok; háztartási hûtõkészülékek és berendezések; hûtõgépek és készülékek; hûtõszekrények; halhûtõ berendezések; kávéfõzõ gépek; mikrohullámú sütõk.
(210)
(731)
(300)
(740)

(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.

M 06 02489
(220) 2006.07.19.
Jadran-Galenski Laboratorij d.d., Rijeka (HR)
Z20060103A
2006.01.23. HR
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

25

36

Ingatlanügyletek.

(541) AQUA MARIS
(511) 3
Parfümök, illatszerek, piperecikkek.
5
Gyógyszerek humán alkalmazásra, gyógyászati termékek,
gyógyhatású készítmények, biokészítmények orvosi célokra,
gyógynövények, gyógyteák, gyógyászati iszap, gyógyhatású növényi gyökerek, kémiai reagensek gyógyászati alkalmazásra, higiéniai termékek orvosi alkalmazásra.
35 Kereskedelmi vezetõi tevékenység segítése, piackutatás,
reklámozás, önköltségi árelemzés, kereskedelmi kapcsolatok
elemzése, kereskedelmi, ill. reklámcélú kiállítások szervezése,
különféle áruk összegyûjtése megbízás alapján (kivéve szállításukat) annak érdekében, hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák az árut.

37

Építés, ingatlanfejlesztés.

(210) M 06 02839
(220) 2006.08.24.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
(541) Teamon
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 06 02841
(220) 2006.08.24.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
(541) Foodfix
(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.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen sportlétesítmények, golfpályák üzemeltetése.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás, különösen szállodai szolgáltatások, szállásügynökségek
(szállodák, panziók).
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére,
különösen fürdõszolgáltatások.
(210) M 06 02845
(220) 2006.08.24.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
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 02843
(220) 2006.05.19.
(731) BOSTE-BRAND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)

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.

(511) 3
Mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és
csiszolószerek.
4
Porfelszívó, portalanító és porlekötõ termékek.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(210) M 06 02844
(220) 2006.08.24.
(731) Packard Hills Ingatlanforgalmazó és Fejlesztõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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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(210) M 06 02136
(220) 2006.06.19.
(731) Maspex sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) Alicja Kicinska-Fujawa, Wadovice
(546)

(210) M 06 02846
(220) 2006.08.24.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 06 02847
(220) 2006.08.24.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(541) Vilmos. Ami közös bennünk.
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 06 02848
(220) 2006.08.24.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(541) Solamen
(511) 33 Alkoholos italok, sörök kivételével.
(210) M 06 02849
(220) 2006.08.24.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(541) Altiora
(511) 33 Alkoholos italok, sörök kivételével.
(210) M 06 02850
(220) 2006.08.24.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(541) Öt torony
(511) 33 Alkoholos italok, sörök kivételével.

(511) 5
Vitaminok és ásványi kiegészítõk, multivitaminos alkoholmentes frissítõ italok gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek, vitaminkészítmények multivitaminos pezsgõtabletták formájában, vitaminkészítmények kalciumos és C-vitaminos pezsgõtabletták formájában, valamint elixírek (gyógyszerészeti készítmények), diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, cukrászati készítmények gyógyászati használatra, diétás italok gyógyászati használatra, gyógyitalok, vitaminokkal és ásványi nyomelemekkel dúsított pezsgõtabletták,
gyógyszerészeti termékek és készítmények, egészségügyi készítmények, cukorkák gyógyászati használatra, élelmiszerekhez
adott ásványi nyomelem kiegészítõk, ásványvizek gyógyászati
használatra, vitaminkészítmények, vitamin-, táp- és diétás készítmények gyógyászati használatra, vitaminokkal és ásványi nyomelemekkel dúsított pezsgõtabletták és kapszulák, étrend-kiegészítõk, élelmiszerek speciális táplálkozási célra, élelmiszerek speciális gyógyászati használatra, rágógumi gyógyászati használatra,
nyalóka gyógyászati használatra.
32 Multivitaminos alkoholmentes frissítõ italok, vitaminokkal
dúsított italok és levek, mikro- és makro nyomelemekkel, valamint vitaminokkal dúsított italok és levek, készítmények italok
elõállításához, pezsgõtabletták energiaitalok elõállításához, izotóniás italok, tabletták italok elõállításához, alkoholmentes italok.
(210) M 06 02348
(220) 2006.07.10.
(731) Nautica Apparel, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) NAUTICA
(511) 14 Ékszerek, karórák, órák, inggombok, nyakkendõtûk, nyakkendõcsíptetõk (nemesfémbõl és ötvözeteikbõl).
(210) M 06 02349
(220) 2006.07.10.
(731) Nautica Apparel, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 14 Ékszerek, karórák, órák, inggombok, nyakkendõtûk, nyakkendõcsiptetõk (nemesfémbõl és ötvözeteikbõl).
(210) M 06 02350
(220) 2006.07.10.
(731) INTERNATIONAL CURRENCY TECHNOLOGIES
CORPORATION, Taipei (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
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(511) 9
Automata érmeszámolók és osztályozógépek a valódi és a
hamis érmék elkülönítésére, pénzváltógépek, bankautomaták,
pénzszámoló gépek, automata érmekiadó gépek, automata pénzszámoló gépek, elektronikus készpénzelfogadó gépek hitelkártyák, telefonkártyák, buszjegyek, buszkártyák, újságok és italok
árusításához, váltóelfogadók a valódi és a hamis váltók elkülönítésére, pénzhitelesítõk a valódi és a hamis pénz elkülönítésére, érmeelfogadók a valódi és a hamis érmék elkülönítésére, érmeváltók, papírpénz-hitelesítõk a valódi és a hamis okmányok elkülönítésére, elárusítógépek, automata kártyakiadók hitelkártyák és telefonkártyák árusításához és elektronikus jegynyomtatók.
(210) M 06 02351
(220) 2006.07.10.
(731) Unilever Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) SZÍVÜNK NAPJA
(511) 29 Margarinok és egyéb zsiradékfélék.
41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás.
(210) M 06 02352
(220) 2006.07.10.
(731) Unilever Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29
41

Margarinok és egyéb zsiradékfélék.
Konferenciák szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás.

M 06 02918
(220) 2006.08.31.
One Word Oktatási és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda, Budapest

ONE WORD

(210) M 06 02925
(220) 2006.08.31.
(731) EGROKORR Festékipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Érd (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi Menedzser, Tanácsadó
Kft., Budapest
(541) EGROKORR
(511) 2
Festékek; lakkok; rozsdagátlók; fakonzerválók; festõanyagok; hígítók; bevonóanyagok; korróziógátló készítmények; porfestékek és pigmentek; színezõanyagok; üveggittek és zománcok.
35
sa.

Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-

42

Tudományos és ipari kutatások.

37

Építés.

43

Szállodai szolgáltatások, éttermek, kávéházak.

(210) M 06 02928
(220) 2006.08.31.
(731) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) HIBMENRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán felhasználásra.

Akadémiák (oktatás).

(210) M 06 02919
(220) 2006.08.31.
(731) One Word Oktatási és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41

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

36 Bérházak kezelése, ingatlankezelés, lakásbérlet, irodák (ingatlanok) bérlete.

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, sörök kivételével.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

41

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

(210) M 06 02926
(220) 2006.08.31.
(731) Habitat Continental Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) Habitat Millennium
(511) 35 Segítségnyújtás üzletvezetéshez, üzletvezetési konzultáció,
szállodai üzletvezetés.

(210) M 06 02353
(220) 2006.07.10.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(546)

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

(210) M 06 02920
(220) 2006.08.31.
(731) Bujanovics Eduárd Géza, Budapest (HU);
Moróné Sajdik Ildikó Ágnes, Budapest (HU);
Tar Judit Mária, Budapest (HU)
(740) dr. Magyar Mária ügyvéd, Dunabogdány
(541) Falk Art Forum antik és modern mûvészeti feszti-

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

Akadémiák (oktatás).
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M 06 03004
(220) 2006.09.07.
ATC-TRADE Rt., Szeged (HU)
dr. Bródy János, dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

DIAMART
16 Papír vagy háztartási ragasztóanyagok; papíripari cikkek,
ecsetek; tollak, töltõtollak, grafitceruzák, ceruzabelek, töltõceruzák, színes ceruzák, ceruzák, sorkiemelõ betétek, postaironok,
filctollak, vonalzók, ollók, festékek, kréták, zsírkréták, hibajavítók, radírgumik, kapcsok, tûzõ- és lyukasztógépek, lefestõk, írószertartók, hegyezõk, ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra, jegyzettömbök, irodai tûk, levélbontók, iratgyûjtõk, dossziék, irattartók, íróeszközök, öntapadó címkék.
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(210) M 06 03064
(731) Ilka és Társa Bt., Pécs (HU)
(546)

(511) 29

(220) 2006.09.14.

(210) M 07 00339
(220) 2007.02.01.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

Tejtermékek, hûtött túródesszert.

(210) M 06 03433
(220) 2005.05.02.
(731) Magyarok Világszövetsége, Budapest (HU)
(541) SZÍVGYÛRÛ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), kiemelve: albumok, bélyegzõk, brosúrák, vékony fûzött könyvek, folyóiratok, formanyomtatványok, ûrlapok, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hírlevelek, iratgyûjtõk, dossziék, jegyek, katalógusok, kézikönyvek,
könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, levelezõlapok, levélpapír, magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, naptárak letéphetõ lappal, noteszok, nyomtatott
publikációk, nyomtatványok, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, prospektusok, poszterek, transzparensek, újságok, útlevéltartók, zászlók (papírból), öntapadó címkék (papíripari), üdvözlõlapok, kártyák, különös tekintettel: kisméretû, útlevélszerû könyvecske.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kiemelve: eladási propaganda, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisba való
rendezése (szerkesztése), közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, rádiós
reklámozás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, szabadtéri
hirdetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, televíziós reklámozás.
42 Csomagolástervezési szolgáltatások, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, jogi
szolgáltatások, szellemi tulajdon licencek adása, szerzõi jogok
kezelése.
(210) M 07 00338
(220) 2007.02.01.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 1
Vegyi termékek ipari célokra, mûanyagok nyers állapotban
(por, folyadék, pép vagy granulált alakban), ragsztószerek ipari
célokra, nyomás alatt cseppfolyósított gázok, nevezetesen oxigén, nitrogén, etilén, propilén.
4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedvesítõ és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
37 Bányamûvelés, kõolaj- és földgáz-kitermelés, töltõállomások üzemeltetése.
39 Töltõállomások üzemanyaggal történõ ellátása csõvezetéken és/vagy közúti szállítással.
40 Anyagmegmunkálás, kõolaj-feldolgozás, gázkitermelés.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedvesítõ és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(210) M 07 00340
(220) 2007.02.01.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)
(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedvesítõ és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(210) M 07 00341
(220) 2007.02.01.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)
(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedvesítõ és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
37 Bányamûvelés, kõolaj- és földgáz-kitermelés, töltõállomások üzemeltetése.
(210) M 07 00342
(220) 2007.02.01.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)
(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedvesítõ és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(210) M 07 00343
(220) 2007.02.01.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
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(546)
(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedvesítõ és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(210) M 07 00344
(220) 2007.02.01.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(541) MINIMIZIL
(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 07 00172
(220) 2007.01.22.
(731) JLM POWER LINE Kft., Budapest (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(546)

(511) 5
(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedvesítõ és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 00164
(220) 2007.01.22.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

29

Sporttápszer kiegészítõk nem gyógyászati célokra.

32

Alkoholmentes italok, készítmények italok elõállítására.

(210) M 07 00402
(220) 2007.02.07.
(731) Cordes Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Csákay Zoltán, Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

PERREX
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) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43

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

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

Sporttápszer kiegészítõk gyógyászati célokra.

M 07 00165
(220) 2007.01.22.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

ERINDOP
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 07 00166
(220) 2007.01.22.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 07 00403
(220) 2007.02.07.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 00404
(220) 2007.02.07.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

MINIMECTIL
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 07 00167
(220) 2007.01.22.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(210) M 07 00405
(220) 2007.02.07.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) TUMOREX
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 00406
(220) 2007.02.07.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) ANABREST
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(210) M 07 00483
(220) 2007.02.08.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(210) M 06 01439
(220) 2006.04.25.
(731) „Zenebirodalom” 2006 Kht., Gyõr (HU)
(546)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedvesítõ és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, ezen belül; nyilvánosággal való kommunikáció, prospektusok készítése, terjesztése.
41 Szórakoztatás, elõadómûvészek szolgáltatásai, zenekarok
szolgáltatásai, élõ elõadások bemutatása, komolyzenei elõadások, színházi produkciók, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûsorokra,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, hangfelvételek kölcsönzése,
rádiós szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, internetes szórakoztatás, internet alapú hang- és/vagy (mozgó) képszolgáltatás,
videofilmgyártás (ideértve a videokazetta és CD/DVD alapú videofilmgyártást is), hanglemezgyártás (ideértve a CD és DVD
alapú hanglemezeket is), zene összeállítása, operaestek, gálaestek, zenés kabarék, varieték, bálok, elõadóestek szervezése.

(210) M 07 00484
(220) 2007.02.08.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)
(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedvesítõ és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35

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

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

M 07 00415
(220) 2007.02.08.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

FETAMOZIN
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 07 00287
(220) 2007.01.30.
(731) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna
LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) igo3d
(511) 9
Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármûvekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógépprogramok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmérõ mûszerek, távolságmérõk, távolságresztráló készülékek, kilométer-számlálók.
42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása.

M 05 04113
(220) 2005.12.22.
Specimen Papír és Nyomdaipari Rt., Budapest (HU)
dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 07 00482
(220) 2007.02.08.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)
(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedvesítõ és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

(210) M 07 00193
(220) 2007.01.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) COLOPLATIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 07 00194
(220) 2007.01.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) IRINOCOL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 07 00195
(220) 2007.01.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) REDESTROL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(210) M 06 00418
(220) 2006.02.07.
(731) Corvin Ingatlanfejlesztési és Városrehabilitációs Rt.,
Budapest (HU)
(541) CORVIN
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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).
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
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.
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.
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 oktatá-
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si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
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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 00936
(220) 2006.03.21.
(731) SZ+T ’98 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Pardavi László ügyvéd, Gyõr
(546)

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 06 00462
(220) 2006.02.09.
(731) BioCo Magyarország Kft., Lõrinci (HU)
(546)

(511) 20 Ülõbútor, irodabútor, konyhabútor, egyéb bútor, épületasztalos-ipari termék, ablakszerelvények nem fémbõl, ajtószerelvények nem fémbõl, asztallapok, asztalok, asztalok fémbõl, bakok,
kecskelábak (bútorzat), bambuszfüggönyök, bambusznád, bálnaszila (halcsont), nyers vagy félig megmunkált állapotban, borostyánkõ, bölcsõk, bútorajtók, bútorgörgõk (nem fémbõl), bútorok,
bútorpolcok, bútorszerelvények, nem fémbõl, cégtáblák, cégérek
fából vagy mûanyagból.

(210) M 06 01146
(220) 2006.04.03.
(731) Art Sector Alapítvány, Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Dezodorálószappanok, fogkrémek, illatszerkészítmények,
illatszerek, kenõcsök kozmetikai használatra, kozmetikai bõrápoló szerek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, lemosószerek kozmetikai
használatra, napvédõ termékek (kozmetikai készítmények a bõr
lebarnulására), olajok egészségügyi célra, olajok kozmetikai
használatra, samponok, szappanok.
5
Állatgyógyászati készítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk, antibiotikumok, bõrápoló gyógyszerkészítmények, bõrkeményedés elleni készítmények, diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok
gyógyászati használatra, elixírek, enzimek gyógyászati használatra, enzimkészítmények állatgyógyászati használatra, enzimkészítmények gyógyászati használatra, erõsítõszerek (gyógyszerek), fájdalomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni készítmények,
gyógycukor, gyógyhatású takarmányadalékok, gyógyitalok,
gyógynövények, gyógyszerek (humán), gyógyteák, herbateák,
kapszulák gyógyszerekhez, szérumok, vitaminkészítmények.

(210) M 06 00758
(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.
38

Távközlés.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

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

M 06 01447
(220) 2006.04.26.
Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)
dr. Zsellér László jogtanácsos, Budapest

TARTSA KÉZBEN PÉNZÜGYEIT
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 06 01478
(220) 2006.04.27.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) Küldetés a tökéletes mosolyért
(511) 3
Fogtisztító szerek, nem gyógyhatású szájvizek, fogfényesítõ készítmények, fogporok.
21 Fogkefék, a fog a nyelv és az íny tisztításához és ápolásához
használatos eszközök és készítmények; fogpiszkálók, nem nemesfémbõl készült fogkefe és fogpiszkálótartók, fogselyem, toaletteszközök.

(210) M 06 02481
(220) 2006.07.19.
(731) WPR ALFA Ingatlanfejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Fütty Tivadar, Dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest
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(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; szilikonok.

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

(210) M 06 01307
(220) 2006.04.13.
(731) TRADE INVEST ’93 Kft., Szentendre (HU)
(740) Varga Dóra, Brazil Kft., Budapest
(546)

(210) M 06 02536
(731) Leskó Ferenc, Újszilvás (HU)
(546)

(220) 2006.07.25.

(511) 41 Játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások
nyújtása; online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból];
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szerencsejátékok; szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
A rovat 392 db közlést tartalmaz.
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