
(111) 176.854 (151) 2003.10.27.
(210) M 01 04737 (220) 2001.09.05.
(732) Tarnói Gábor, Budapest (HU); Ihász Beatrix, Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ- (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és -szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari és
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); játékkártyák;
nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; orvosi, higi-
éniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezõgazdasá-
gi szolgáltatások; jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kuta-
tás; számítógépek programozása; étkezdék, éttermek (étkezés),
gyorséttermek (snackbárok), helyfoglalás panziókban, helyfogla-
lás szállodákban, hozzáférési idõ bérlése számítógépes adatbázi-
sokhoz, hozzáférési idõ biztosítása számítógéphez adatok mani-
pulációjára, kávéházak, kutatás és fejlesztés (mások részére), mi-
nõség-ellenõrzés, mûszaki tervtanulmányok készítése, mûszaki-
rajz-készítés (mérnöki munkák), nyomdai szolgáltatások, önki-
szolgáló éttermek, panziók, szakmai tanácsadás (az üzleti tanács-
adást kivéve), szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, szakvéle-
mények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban), szálláshely le-
foglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók),
szállodai szolgáltatások, számítógép-programozás, számítógép-
szoftver fenntartása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes
adatok helyreállítása, számítógépes rendszerelemzés, számító-
géphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok ki-
dolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógép-
programok kölcsönzése, szellemi tulajdon licencek adása, szerzõi
jogok kezelése, üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás), ven-
déglátóipar.

(111) 182.283 (151) 2005.09.26.
(210) M 03 05384 (220) 2003.12.09.
(732) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)
(740) dr. Mészáros Miklós, Miskolc

(546)

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

(111) 182.370 (151) 2005.10.04.
(210) M 03 05552 (220) 2003.12.19.
(732) Shoes Business Co., Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Bolvári Zoltán ügyvéd, Bellák és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FLY SHOES
(511) 25 Cipõk.

(111) 182.372 (151) 2005.10.03.
(210) M 03 02109 (220) 2003.05.16.
(732) Petõ Zoltán Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Karácsony Gabriella ügyvéd, Budapest

(541) VAKÁCIÓ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 182.447 (151) 2005.10.19.
(210) M 03 03629 (220) 2003.09.01.
(732) HAJDÚ-BÉT Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(541) Pehelysonka
(511) 29 ELÕHÛTÖTT...Baromfihúsból készült sonkaféleségek.

(111) 182.449 (151) 2005.10.24.
(210) M 03 04951 (220) 2003.11.24.
(732) Ivan Lacho, Bratislava (SK)
(740) dr. Képes György ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) INTERSONIC
(511) 41 Feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás, filmstúdi-

ók, filmszínházak üzemeltetése, mozifilmek kölcsönzése, szink-
ronizálás, videofilmgyártás, videoszalagok kölcsönzése, video-
szalagok vágása, video(szalagra) filmezés.

(111) 182.450 (151) 2005.10.19.
(210) M 03 04950 (220) 2003.11.24.
(732) Ivan Lacho, Bratislava (SK)
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(740) dr. Képes György ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 41 Filmek feliratozása, fényképészet, filmgyártás, filmstódiók,
filmszínházak üzemeltetése, mozifilmek kölcsönzése, szinkroni-
zálás, videofilmgyártás, videoszalagok kölcsönzése, videoszala-
gok vágása, video(szalagra) filmezés.

(111) 182.557 (151) 2005.11.03.
(210) M 03 04415 (220) 2003.10.20.
(732) Thomas Industries Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Louisville, Kentucky (US)
(300) 76/517,405 2003.05.27. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) RIETSCHLE THOMAS
(511) 10 Szivattyúk gyógyászati használatra; porlasztók; valamint

légelszívók; valamint a 10. osztályba sorolt vonatkozó termékek.
12 Jármû légszivattyúk; valamint a 12. osztályba sorolt vonat-
kozó termékek.
37 Karbantartás, javítás, újratisztítási szolgáltatások komp-
resszorok és szivattyúk területén; megelõzõ karbantartó progra-
mok nyújtása kompresszorok és szivattyúk területén; szivattyú-
csere program nyújtása; valamint jótállás és meghosszabbított ga-
rancia nyújtása kompresszorokra és szivattyúkra; valamint a 37.
osztályba sorolt vonatkozó szolgáltatások.

(111) 182.654 (151) 2005.11.03.
(210) M 03 04655 (220) 2003.11.05.
(732) 3 ME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Porszívók, darálók, húsdarálók, vasalók, háztartási robotgé-
pek, mosógépek, mosogatógépek.
9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; rádió, kazettás magnó, CD-játszó, hifito-
rony, videomagnó, asztali DVD, DVD és egyéb képlemezek leját-
szására alkalmas készülék, hangszórók, hangfalak, hangrendsze-
rek, televíziós készülékek, rádiós órák.

(111) 182.655 (151) 2005.11.03.
(210) M 03 02578 (220) 2003.06.16.
(732) THETANMANIA Mûvészeti Betéti Társaság,

Szigetszentmiklós (HU)

(546)

(511) 16 Újság, nyomdaipari termék.

(111) 182.676 (151) 2005.11.07.
(210) M 00 06993 (220) 2000.12.29.
(732) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(554)

(511) 33 Amerikai egyesült államokbeli származású whiskey.

(111) 182.677 (151) 2005.11.09.
(210) M 03 00746 (220) 2003.02.24.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István ügyvéd, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NONO
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 182.680 (151) 2005.11.09.
(210) M 03 02078 (220) 2003.05.14.
(732) Le Sommelier Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Katona János ügyvéd, Katona János Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bor és a Társa
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(111) 182.681 (151) 2005.11.16.
(210) M 03 04213 (220) 2003.10.08.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) A mindennapok megoldása
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök, keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és -szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék 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, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célokra; tö-
mítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt

anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak; gombostûk és tûk; mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, 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, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sötõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes 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 admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számító-
gépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati
és mezõgazdasági szolgáltatások.

(111) 183.039 (151) 2005.12.13.
(210) M 03 04832 (220) 2003.11.17.
(732) M-TRADE KFT., Budapest (HU)
(546)

(511) 12 Jármûvek; földi, légi vagy vízi szállítási eszközök; gépjár-
mûvek; gépjármûalkatrészek.
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(111) 183.309 (151) 2006.01.09.
(210) M 03 05309 (220) 2003.12.05.
(732) Kehida-Termál Gyógyfürdõ Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft.,

Kehidakustány (HU)
(740) dr. Szalóki Jenõ ügyvéd, Keszthely

(546)

(511) 39 Utazásszervezés.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás, állatgyógyászati
szolgáltatások.

(111) 183.310 (151) 2006.01.09.
(210) M 03 02351 (220) 2003.05.30.
(732) Hurley International LLC (Oregon államban bejegyzett cég),

Costa Mesa, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) HURLEY
(511) 18 Táskák, pénztárcák, hátitáskák, levéltárcák, övtáskák, háti-

zsákok, irattáskák, poggyászok, kulcstartók, aktatáskák, bõrön-
dök, deréktáskák, számítógéptáskák, kofferek, úttáskák, sétapál-
cák és napernyõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.313 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00313 (220) 2004.01.23.
(732) Weight Watchers International, Inc., Woodbury, NY (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) WEIGHT WATCHERS
(511) 41 Elõadások, mûhelybeszélgetések és szemináriumok tartása

a fogyókúrával, súlyfigyeléssel, étkezéssel és fitnesszel kapcso-
latban.

(111) 183.331 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00442 (220) 2004.02.03.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

(541) ISONICID
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszer-különlegességek, gyógyszerve-

gyészeti készítmények emberi és állatgyógyászati használatra,
vegyi termékek a gyógyászat és higiénia céljaira.

(111) 183.332 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01965 (220) 2004.04.29.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sarkady Ildikó ügyvéd, Dr. Sarkady Ildikó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetés, propaganda- és reklámtevékenység, reklámszol-
gálat, kereskedelmi célú kiállításszervezés, piackutatás, reklám-
és propagandaanyag tervezése és készítése, reklámanyagok sok-
szorosítása és terjesztése, szervezeti tanácsadás, ellenõrzés,
irányítás, felügyelet.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.333 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01958 (220) 2004.04.29.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sarkady Ildikó ügyvéd, Dr. Sarkady Ildikó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) IGAZGYÖNGY
(511) 35 Hirdetés, propaganda- és reklámtevékenység, reklámszol-

gálat, kereskedelmi célú kiállításszervezés, piackutatás, reklám-
és propagandaanyag tervezése és készítése, reklámanyagok sok-
szorosítása és terjesztése, szervezeti tanácsadás, ellenõrzés, irá-
nyítás, felügyelet.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.334 (151) 2006.01.09.
(210) M 01 02530 (220) 2001.05.02.
(732) THE COMET PRODUCTS CORPORATION,

Bonita Springs, Florida (US)
(300) 12954/2000 2000.10.31. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) COMET
(511) 3 Mosó- és fehérítõkészítmények, valamint egyéb mosásra

szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek;
vízkövet és egyéb mésztartalmú lerakódást oldó és eltávolító ház-
tartási szerek; szappanok; tisztító-, fényesítõ- és csiszolószerek,
valamint vízkõ-eltávolító szerekkel átitatott törlõkendõk.
5 Háztartási fertõtlenítõszerek, háztartási fertõtlenítõszerek-
kel átitatott törlõkendõk.
16 Papírtermékek, így háztartási törlõkendõk.

(111) 183.335 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00769 (220) 2004.02.23.
(732) dr. Gelléri Péter, Budakeszi (HU)
(740) Török Krisztina, Balassagyarmat

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 183.336 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 00464 (220) 2004.02.03.
(732) Amylin Pharmaceuticals, Inc., San Diego,

California állam (US)
(300) 78/352,074 2004.01.14. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BYETTA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen anyagcserezavarok,

a belsõ elválasztású mirigyek betegségei és rendellenességei, cu-
korbetegség, cukorbetegség szövõdményei, hormonbetegségek
és hormonális zavarok, kóros elhízás, szív- és érrendszeri betegsé-
gek és rendellenességek, a gyomor- és bélrendszer rendellenessé-
gei, immunzavarok, gyulladás és gyulladásos megbetegedések,
idegrendszeri zavarok, fájdalom, a perifériás idegrendszer meg-
betegedései és rendellenességei, a nemzõszervek mûködési zava-
rai, szexuális zavarok, urológiai rendellenességek kezelésére és
megelõzésére szolgáló gyógyszerkészítmények.
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(111) 183.337 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01961 (220) 2004.04.29.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sarkady Ildikó ügyvéd, Dr. Sarkady Ildikó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetés, propaganda- és reklámtevékenység, reklámszol-
gálat, kereskedelmi célú kiállításszervezés, piackutatás, reklám-
és propagandaanyag tervezése és készítése, reklámanyagok sok-
szorosítása és terjesztése, szervezeti tanácsadás, ellenõrzés, irá-
nyítás, felügyelet.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.339 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01963 (220) 2004.04.29.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sarkady Ildikó ügyvéd, Dr. Sarkady Ildikó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetés, propaganda- és reklámtevékenység, reklámszol-
gálat, kereskedelmi célú kiállításszervezés, piackutatás, reklám-
és propagandaanyag tervezése és készítése, reklámanyagok sok-
szorosítása és terjesztése, szervezeti tanácsadás, ellenõrzés, irá-
nyítás felügyelet.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.340 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01964 (220) 2004.04.29.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sarkady Ildikó ügyvéd, Dr. Sarkady Ildikó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetés, propaganda- és reklámtevékenység, reklámszol-
gálat, kereskedelmi célú kiállításszervezés, piackutatás, reklám-
és propagandaanyag tervezése és készítése, reklámanyagok sok-
szorosítása és terjesztése, szervezeti tanácsadás, ellenõrzés, irá-
nyítás, felügyelet.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.344 (151) 2006.01.11.
(210) M 04 00632 (220) 2004.02.13.
(732) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Törökbálint (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DAS GESUNDE PLUS
(511) 3 Masszázsolajok, illóolajok, test- és szépségápoló szerek.

5 Az egészségápolást szolgáló készítmények, diétás élelmi-
szerek, amennyiben az 5. áruosztályba tartoznak, fõként gyü-
mölcscukorból, szõlõcukorból, vitaminokból, ásványi anyagok-
ból, nyomelemekbõl, enzimekbõl, tejcukorból, rágó- és pezsgõ-
tabletták formájában is; étrend-kiegészítõ termékek nem gyógyá-
szati célra, nyomelemeket, vitaminkészítményeket, ásványi
anyagokat, karotint, szelént, enzimeket, különösen Q-10 enzim-
tablettákat, aloe verát, algákat, kovaföldet, ballasztanyagokat tar-
talmazó, illetve ilyen alapú termékek tabletták formájában és
kombinációban; gyógyszerészeti termékek, különösen gyógynö-
vényekbõl készült termékek, étkezési teák, gyógyteák, fokhagy-
makészítmények, orbáncfûolaj, E-vitamin, italok sportolók részé-
re, karcsúsító termékek csökkentett kalóriatartalmú készitalok és
készmenük formájában, algatartalmú italok, erõsítõszerek, ét-
vágycsillapítók gyógyászati célra, vény nélkül kapható allergia
elleni gyógyszerek, lábápoló készítmények, készítmények spor-
tolók részére, úgy mint kenõcsök, zselék, sprayk rándulások és
izomfeszülés ellen; tapaszok, kötszeranyagok, sportbandázsok
egészségügyi célra, kontaktlencsetisztító és -ápoló szerek.
30 Müzli- és gabonaszeletek, csökkentett kalóriatartalmú sze-
letek.

(111) 183.346 (151) 2006.01.09.
(210) M 03 03512 (220) 2003.08.22.
(732) Annco, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Milford, CT (US)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

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

(111) 183.347 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01495 (220) 2004.04.01.
(732) Kállai Finomságok Társasága Kft., Vámosgyörk (HU)

(541) Kállai
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok

és zsírok.
40 Állatok levágása (vágóhídon); élelmiszerek és italok tartósí-
tása; élelmiszerek füstölése.

(111) 183.348 (151) 2006.01.09.
(210) M 04 01087 (220) 2004.03.10.
(732) HOLLYWOOD BEAUTY-SZÉPSÉG Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murányi Ernõ ügyvéd, Vass és Murányi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HOLLYWOOD BEAUTY SZÉPSÉGSZALON
(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

(111) 183.349 (151) 2006.01.10.
(210) M 03 02667 (220) 2003.06.20.
(732) Overland Lifestyles Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.355 (151) 2006.01.11.
(210) M 05 02577 (220) 2005.08.04.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 183.356 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05542 (220) 2003.12.18.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakami képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.357 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 03954 (220) 2003.09.19.
(732) Aczél Zoltán, Úny (HU)

(541) A SZERENCSE PILLANATA
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; ebbe beleértve különösen játékok, szerencsejáté-
kok szervezése és lebonyolítása elektronikus átviteli eszközökkel
telefon, mobiltelefon, internet) és a média eszközein (tv, rádió,
sajtó) keresztül.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés, számítógépek programozása, számítógépes szolgáltatások,
ebbe beleértve számítógépszoftver fenntartása számítógépek köl-
csönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rend-
szerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, szá-
mítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése, kölcsönzése;
szerkesztõgépek, internetes is elérhetõ on-line és CD-magazinok
összeállítása, ezzel kapcsolatos kiadványok összeállítása.

(111) 183.358 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05536 (220) 2003.12.18.
(732) Szabó János, Debrecen (HU)
(740) dr. Laczkó Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) JACK JAXXON
(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 183.359 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 03963 (220) 2003.09.22.
(732) Vodafone Group plc, Newbury, Berkshire (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) VODAFONE MOBILE CONNECT
(511) 9 Távközlõ, távbeszélõ- és hírközlõ készülékek és eszközök;

adatközlõ készülékek és eszközök; kódolt adatok, szövegek,
hangfelvételek, grafikus ábrák és videofelvételek, illetve ezen
formátumok kombinációjának feldolgozására, továbbítására, tá-
rolására, bevitelére és visszakeresésére szolgáló készülékek és
eszközök; modemek; kódolt kártyák és pontgyûjtõ kártyák, bele-
értve a távközlõ, távbeszélõ- és hírközlõ készülékek és -eszközök
aktiválására szolgáló kódolt kártyákat és pontgyûjtõ kártyákat is;
információk, adatok, képek és hang tárolására szolgáló hordozók;
számítógépes adathordozók; számítógépek, beleértve laptopok és
notebookok is; elektronikus határidõnaplók; a fent említett termé-
kek alkatrészei és tartozékai; számítógépszoftverek, így adatkere-
sõ szoftverek.
38 Távközlés, mobil és telepített távközlés, valamint távközlés
telefonon, mûholdon, cellarendszerû és rádiós távközlési rendsze-
ren keresztül; távközlõ eszközök, rádió, rádiótelefon és rádiótele-
fax készülékek bérbeadása, haszonbérlete és kölcsönzése; adat-
közlés rádión keresztül, távközlés és mûhold segítségével; táv-
közlõ készülékek bérbeadása azok meghibásodása, elvesztése, el-
lopása esetén; információk (beleértve weboldalak), számítógép-
programok és egyéb adatok távközlése; elektronikus levelezés;
biztonságos hírközlõ csatorna használatának biztosítása; telefo-
nokkal és távközlõ készülékekkel és eszközökkel összefüggõ, il-
letve azonosításukkal kapcsolatos tájékoztatás; üzenetekkel kap-
csolatos szolgáltatások, így üzenetküldés, üzenetfogadás és üze-
nettovábbítás szöveg, hangfelvétel, grafikus kép, videofelvétel,
illetve ezek kombinációjának formájában; a fent említett szolgál-
tatásokra vonatkozó tájékoztatás.
42 Számítógépes adatbázisokhoz, fórumokhoz, számítógépes
hálózatokhoz és interaktív számítógépes hírközlõ hálózatokhoz
való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idõ bérbeadása; számí-
tógépek bérbeadása; számítógépes konzultáció; számítógép prog-
ramozás és szoftverek tervezése; adathálózat szolgáltatások; onli-
ne tájékoztatás számítógépes adatbázisról vagy az internetrõl, va-
lamint üzleti jellegû vagy otthoni használatra szolgáló informáci-
ók megjelenítése vagy rendelkezésre bocsátása számítógépes
adatbankból; számítógép- szoftverek és -programok karbantartá-
sa és frissítése; weboldalak létrehozása és karbantartása; szoftve-
rek telepítése és karbantartása; internethez, számítógépes hálóza-
tokhoz és számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítá-
sa.
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(111) 183.360 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05324 (220) 2003.12.08.
(732) DYMOL Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Fertõtlenítõszerek.

(111) 183.361 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 03570 (220) 2003.08.27.
(732) REGUM Újrahasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Kazincbarcika (HU)
(740) dr. Fodor Tibor ügyvéd, Fodor Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 19 Aszfalt, szurok, bitumen.

(111) 183.362 (151) 2006.01.11.
(210) M 02 04089 (220) 2002.09.06.
(732) BONGRAIN S.A. a French société anonyme á directoire

et conseil de surveillance, Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) ÖCSI
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek.

(111) 183.363 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05538 (220) 2003.12.18.
(732) Új-MiZo Tejtermékeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Rt., Pécs (HU)
(740) dr. Váradi Gábor ügyvéd, Bakó, Gelencsér, Váradi Ügyvédi

Iroda, Pécs

(546)

(511) 16 Tej, tejtermékek.
29 Fagylaltok.
30 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
32 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

(111) 183.364 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05142 (220) 2003.12.02.
(732) S.C. INTERMARK SRL-STEI, Oradea/Nagyvárad (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi

és Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 183.365 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05326 (220) 2003.12.08.
(732) DYMOL Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok.
5 Fertõtlenítõszerek.

(111) 183.366 (151) 2006.01.11.
(210) M 01 01672 (220) 2001.03.22.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor ügyvéd, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NAPOLINI
(511) 30 Kávé, kávéeszenciák és -kivonatok, cikória és kávékeveré-

kek; kávépótlók; tea, teakivonatok; kakaó, kakaóalapú készítmé-
nyek; csokoládé; csokoládétermékek; édességek, cukorkák; cu-
kor, liszt, emberi fogyasztásra szolgáló gabonából és/vagy rizsbõl
és/vagy lisztbõl készült termékek; kenyér, keksz, aprósütemé-
nyek, torták, tésztafélék; krémfagylaltok, vizes alapú fagylaltok,
mélyhûtött édességek, valamint ezek elõállításához szükséges
készítmények; méz és mézpótlók; snackételek; készételek,
desszertek, pudingok.
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(111) 183.367 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05546 (220) 2003.12.18.
(732) IMS AG, Cham (CH)
(740) dr. Lakatos Péter ügyvéd, Köves & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Adatok, hangok, képek rögzítésére, továbbítására, másolá-
sára szolgáló készülékek; adathordozók; számológépek, adatfel-
dolgozó berendezések és számítógépek; elektromos készülékek
és berendezések; számítógépprogramok, szoftverek és adatbázi-
sok; számítógépes szoftver és adatbázis az adathordozó (beleértve
az online közvetítést is) jellegétõl függetlenül, amelynek célja,
hogy a gyógyszer- és gyógyászati iparra és az egészségügyre
(közvetve vagy közvetlenül) vonatkozó adatot és információt
nyújtson, értelmezzen, elemezzen, értékeljen, illetve átdolgoz-
zon; piackutatási jelentések (számítógéppel olvasható formában
is) a gyógyszer- és gyógyászati iparral és az egészségüggyel
(közvetlen vagy közvetett) kapcsolatban; gyógyszer-forgalmazá-
si információs rendszer és adatbázis; számítógépprogramok és
adatbázisok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; iro-
dai cikkek; képzési, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivé-
telével); számítógépes szoftverhez és adatbázishoz tartozó fel-
használói leírások, az adathordozó (beleértve az on-line közvetí-
tést is) jellegétõl függetlenül, aminek a célja, hogy a gyógyszer- és
gyógyászati iparra és az egészségügyre (közvetve vagy közvetle-
nül) vonatkozó adatok és információt nyújtson, értelmezzen, ele-
mezzen, értékeljen, illetve átdolgozzon; piackutatási jelentések
(számológéppel olvasható formában is) a gyógyszer- és gyógyá-
szati iparral és az egészségüggyel (közvetlen vagy közvetett) kap-
csolatban; nyomdai és más nyomtatott kiadványok és anyagok a
gyógyszer- és gyógyászati iparral és az egészségüggyel (közvet-
len vagy közvetett) kapcsolatban; piaci jelentések, piackutatási
jelentések, piaci analízisek és elõrejelzések, hírlevelek, felhasz-
nálói leírások és kézikönyvek a gyógyszer- és gyógyászati iparral
és az egészségüggyel (közvetlen vagy közvetett) kapcsolatban.
35 Reklámozás, marketing; kereskedelmi ügyletek; kereske-
delmi adminisztráció; irodai munkák; piackutatási és tanácsadási
szolgáltatások, beleértve üzleti és piaci kutatási felmérések és ta-
nulmányok készítését globális kommunikációs hálózat útján a
gyógyszer- és gyógyászati iparral és az egészségüggyel (közvet-
len vagy közvetett) kapcsolatban; marketingtevékenység a
gyógyszer- és gyógyászati iparral és az egészségüggyel (közvet-
len vagy közvetett) kapcsolatban; piackutatási és információs
szolgáltatások, információtechnológiai szolgáltatások; segítség-
nyújtás és tanácsadás üzletvezetéshez; üzletszervezési és üzletve-
zetési tanácsadás; mindezen szolgáltatások on-line formában tör-
ténõ nyújtása.
42 Kutatás; informatikai szakmai tanácsadás, számítógépes
programok és adatbázisok tervezése és fejlesztése; szoftverhez és
adatbázishoz kapcsolódó szakmai tanácsadás tevékenység a
gyógyszer- és gyógyászati iparral és az egészségüggyel (közvetve
vagy közvetlenül) kapcsolatban; információs-információtechno-
lógiai szolgáltatások a gyógyszer- és gyógyászati iparral és az
egészségüggyel (közvetve vagy közvetlenül) kapcsolatban, vala-
mint informatikai és üzleti szakmai tanácsadás a gyógyszer- és
gyógyászati iparral és az egészségüggyel (közvetve vagy közvet-
lenül) kapcsolatban; gyógyszer-forgalmazási informatikai rend-
szer és adatbázis tervezése és fejlesztése; számítógépprogramok
és adatbázisok kidolgozása, mûszaki támogatása; szellemitulaj-
don-licencek adása; mindezen szolgáltatások online formában
történõ nyújtása.

(111) 183.368 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 05325 (220) 2003.12.08.
(732) DYMOL Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Fertõtlenítõszerek.

(111) 183.369 (151) 2006.01.11.
(210) M 03 03561 (220) 2003.08.27.
(732) Csobota-Kis Árpád, Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Beatrix ügyvéd, Géczi és Géczi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NOÉ BÁRKÁJA
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

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

(111) 183.370 (151) 2006.01.12.
(210) M 03 02235 (220) 2003.05.23.
(732) Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ Rt., Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Zajdó Zsolt ügyvéd, Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) MISTER STRAND MACHO
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 183.371 (151) 2006.01.12.
(210) M 03 02518 (220) 2003.06.11.
(732) VITAPRESS Gyümölcsléelõállító és Élelmiszerkereskedelmi

Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(541) SZENTKIRÁLYI WELLNESS ÁSVÁNYVÍZ
(511) 32 Ásványvizek.

(111) 183.372 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00474 (220) 2004.02.04.
(732) Tarnai György 35%, Budapest (HU); Dactylos Kft. 30%,

Budapest (HU); Haraszti Pál 35%, Budapest (HU)
(740) Haraszti Pál, Budapest

(541) BioSM
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek; ajtónyitó szerkezetek, elektro-

mos; ajtózárak, elektromos; anyagvizsgáló készülékek és gépek;
automatikus kormányberendezések jármûvekhez; betörésgátló
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felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek; bé-
lyegzõórák; bérmentesítést ellenõrzõ készülékek; csipek (integ-
rált áramkörök); ellenõrzõ berendezések, elektromos; integrált
áramkörök; interfészek (informatika); irányzótávcsövek tûzi-
fegyverekhez; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; navi-
gációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); navi-
gációs eszközök; nyomtatott áramkörök; operációs rendszerek
számítógépekhez (rögzített); parkolóórák; pénztárgépek; pénz-
számláló és osztályozó gépek; rádiótelefon-készülékek; riasztók;
számítógépek; számítógépes játékprogramok; számítógép-perifé-
riák; számítógépprogramok (rögzített); személyazonosító kár-
tyák, mágneses; személy (táv)hívók; szoftverek (rögzített); táv-
irányító készülékek; telefon üzenetrögzítõk; telefonkészülékek;
vezérlõpult (elektromosság).

(111) 183.373 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00809 (220) 2004.02.24.
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Húsból készült élelmiszerek; sertés, hal és szárnyaskészít-
mények; húsos szendvicsek; halas szendvicsek; sertéshús szend-
vicsek, csirkeszendvicsek; tartósított (konzerv) és fõzött gyümöl-
csök és zöldségek; tojás, sajt, tej, tejkészítmények; savanyúságok;
desszertek.
30 Kétszersültek, kekszek; kenyér; teasütemények; aprósüte-
mények; csokoládé; kávé; kávéhelyettesítõk, pótkávé; tea; mus-
tár; zabliszt, zabpehely; tészták, tésztafélék; szószok; fûszerek,
ízesítõszerek; cukor.
32 Alkoholmentes italok; szirupok és egyéb készítmények ita-
lok készítéséhez.
41 Személyek kiképzése éttermek és hasonló létesítmények
menedzselésére és mûködtetésére.
43 Éttermekkel és egyéb étel és ital árusításával kapcsolatos lé-
tesítmények mûködtetésével és franchise-ba adásával kapcsolatos
szolgáltatások; hazavitelre szánt ételek elõkészítésével és értéke-
sítésével kapcsolatos szolgáltatások.

(111) 183.374 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00324 (220) 2004.01.26.
(732) Respect Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Õr Mária ügyvéd, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.375 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00478 (220) 2004.02.04.
(732) Hilltop Neszmély Rt., Budapest (HU)

(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök.

(111) 183.376 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00804 (220) 2004.02.24.
(732) dr. Csorba Erika, Budapest (HU)
(740) dr. Oláh Gábor ügyvéd, Georgi-Földvári-Radnay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 183.377 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00801 (220) 2004.02.24.
(732) LOUIS (HUNGÁRIA) Idegenforgalmi és Vendéglátó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Moldován András ügyvéd, Moldován, Marosi és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, kávéházak, szálláshely
lefoglalása (idõleges), vendéglátóipar.

(111) 183.378 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00479 (220) 2004.02.04.
(732) Philip Morris Magyarország Kft., Eger (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, különösen szivarok, ciga-
retták, szivarkák, dohány saját cigaretta sodrásához, pipadohány,
rágódohány (bagó), tubákdohány; dohányhelyettesítõk (nem or-
vosi célra); dohányzási cikkek, különösen cigarettapapír és
-csõ/tubus, cigarettafilterek, dohánytartók, cigarettatárcák és ha-
mutartók (nem nemesfémbõl vagy azok ötvözetébõl vagy azokkal
borítva); pipák, zsebfelszerelés cigarettasodráshoz; öngyújtók;
gyufák.

(111) 183.379 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00159 (220) 2004.01.15.
(732) Univer Szövetkezeti Rt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött zöldségek.
30 Fûszeres mártások; fûszerek.

(111) 183.380 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00176 (220) 2004.01.15.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(300) 2341912 2003.09.28. GB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CARATRI
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények és alap-

anyagok.

(111) 183.381 (151) 2006.01.12.
(210) M 03 04154 (220) 2003.10.03.
(732) Egrokorr Ipari és Szolgáltató Kft., Érd (HU)

(541) SZILOFLEX
(511) 17 Tömítõanyagok, tömítõanyag csatlakozásokhoz, tömítõkit-

tek.

(111) 183.382 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00805 (220) 2004.02.24.
(732) HATNÉGYES TAXI Közúti Szolgáltató Egyesület,

Szolnok (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 183.383 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00476 (220) 2004.02.04.
(732) SNABBIS Kft., Budaörs (HU)

(546)

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

(111) 183.384 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00156 (220) 2004.01.15.
(732) OFF-ROAD HUNGARY Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

(111) 183.385 (151) 2006.01.12.
(210) M 03 04152 (220) 2003.10.03.
(732) EGROKORR Ipari és Szolgáltató Kft., Érd (HU)

(541) METALLUX
(511) 2 Festékek; lakkok; alapozók; bevonóanyagok; kencék; rozs-

dagátlók és fakonzerváló szerek; festõanyagok; nyers természetes
gyanták; valamint porfestékek; pigmentek; színezékek különbözõ
felhasználási területekre.

(111) 183.386 (151) 2006.01.12.
(210) M 03 04153 (220) 2003.10.03.
(732) Egrokorr Ipari és Szolgáltató Kft., Érd (HU)

(541) RENOVA-DUNALAKK
(511) 1 Festékek; lakkok; alapozók; bevonóanyagok; kencék; rozs-

dagátlók és fakonzerváló szerek; festõanyagok; nyers természetes
gyanták; valamint porfestékek; pigmentek; színezékek különbözõ
felhasználási területekre.
2 Ipari vegyi termékek; mûgyanták; mûanyagok; ipari rendel-
tetésû ragasztóanyagok.

(111) 183.387 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00810 (220) 2004.02.24.
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BASERIX
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok humán felhasz-

nálásra; oltóanyagok.

(111) 183.388 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00161 (220) 2004.01.15.
(732) dr. Kulcsár Géza 40%, Gyömrõ (HU); dr. Kulcsár Zsuzsanna

Magdolna 20%, Gyömrõ (HU); Kulcsár Géza Sándor 20%,
Gyömrõ (HU); Kulcsár Mária Magdolna 20%, Gyömrõ (HU)

(541) KVARGEZIT
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

(111) 183.389 (151) 2006.01.12.
(210) M 04 00175 (220) 2004.01.15.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VERAQUIS
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

(111) 183.391 (151) 2006.01.13.
(210) M 05 02038 (220) 2005.06.14.
(732) ENVIROCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ENVI
(511) 35 Üzemanyag-kiskereskedelem.

(111) 183.392 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01034 (220) 2004.03.08.
(732) Fenyvesi Attila, Balassagyarmat (HU)

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

tevékenység.

(111) 183.393 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00232 (220) 2004.01.20.
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mester Ákos ügyvéd, Budapest

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(111) 183.394 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01457 (220) 2004.03.30.
(732) Kovácsné Rápolti Gabriella, Sopron (HU)
(541) Tileum
(511) 5 Illóolajgyógyszerek.

(111) 183.395 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00545 (220) 2004.02.09.
(732) NEW T & P KFT, Budapest (HU)

(541) DR. GENTRY
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.396 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00544 (220) 2004.02.09.
(732) HERBALANCE KFT., Székesfehérvár (HU)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok elõállítására és készítésére szolgáló
készítmények, különösen koncentrátumok, eszenciák, szörpök;
alkoholmentes italok.

(111) 183.397 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01770 (220) 2004.04.19.
(732) SPEKTRUM-3D Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Emri Józsefné szabadalmi ügyvivõ, EMRI-PATENT

Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(541) SPEKTRUM 3D
(511) 1 Ipari, tudományos, vegyi termékek; vegyi termékek labora-

tóriumi analízisekhez, mikrobiológiai vizsgálatokhoz szükséges
vegyi termékek, finomvegyszerek, nagy tisztaságú oldószerek,
atomspektroszkópiai standard oldatok, stabil izotóp standard ol-
datok.
9 Készülékek és berendezések laboratóriumi tudományos ku-
tatási célokra; vegyészeti készülékek és eszközök, üveg és mû-
anyag laboratóriumi eszközök, lombikok, pipetták, büretták, mé-
rõedények, digitális adagolók, digitális pipetták, digitális büret-
ták, lombikállványok, laboratóriumi tálcák, mérõkanalak, olvasz-
tótégelyek, desztillációs berendezések, laboratóriumi fermentáci-
ós készülékek, hõmérõk, higrométerek, termosztátok, denzitomé-
terek, mérlegek, digitális mérlegek; mérõmûszerek, mérõberen-
dezések, elektoranalitikai mérõmûszerek, pH-vezetõképesség
mérõk, kromatográfok, fotométerek, hullámhosszmérõk, refrak-
tométerek, spektroszkópok, spektrográfok.

(111) 183.398 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00703 (220) 2004.02.18.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Levallois-Perret (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Túrókészítmények.
30 Csokoládé, lekvár.

(111) 183.399 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 05141 (220) 2003.12.02.
(732) Friesland Hungária Rt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest
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(554)

(511) 29 Tej és egyéb tejtermékek, túró, túrókészítmény és ezek íze-
sített változatai; zselék.
30 Kávé, kakaó, csokoládébevonat, csokoládé és ilyen alap-
anyagú italok és instant termékek; cukrok, fagylaltok, jégkrémek;
pudingok; tejalapú pépek.

(111) 183.400 (151) 2006.01.16.
(210) M 00 02908 (220) 2000.05.31.
(732) Debenhams Retail Plc, London (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CASUAL CLUB
(511) 25 Nadrágok; topok; szoknyák; pólók, melegítõk, dzsekik, esõ-

köpenyek/esõkabátok, kötött ruhák, gyapjútopok, sálak.

(111) 183.401 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00541 (220) 2004.02.09.
(732) PARTI PACK Papírfeldolgozó és Kereskedelmi Betéti

Társaság, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bacsa Judit ügyvéd, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(546)

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

(111) 183.402 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00155 (220) 2004.01.15.
(732) Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése,

Budapest (HU)
(740) Dr. Kányáné dr. Komlódi Katalin ügyvéd, Sándor, Szegedi,

Szent-Ivány Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÜNNEPI KÖNYVHÉT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 183.403 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 00155 (220) 2003.01.17.
(732) Wienerberger Téglaipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter ügyvéd, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) WIENERBERGER KÉSZHÁZAK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, aemlyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 183.404 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00814 (220) 2004.02.24.
(732) SANDIC Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.405 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00802 (220) 2004.02.24.
(732) Agave Könyvek Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei Éva ügyvéd, Dr. Erdei Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok, folyóiratok, könyvek.
41 Könyvkiadás, nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás,
sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 183.406 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00483 (220) 2004.02.04.
(732) CELAN Kft., Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 14 Bizsuk.
20 Hajdíszek, ideértve hajcsipesz, hajráf, hajcsat, hajfodor,
hajpánt, hajgumi.
21 Fésûk, ideértve hajkefe.
25 Sálak; ideértve kendõ, stóla, strandkendõ; nõi és férfi felsõ-
ruházat, nõi és férfi alsóruházat.

(111) 183.407 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 03434 (220) 2003.08.13.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Nemzetközi Szabadalmi

Iroda, Budapest

M265

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/3

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(554)

(511) 3 Detergensek; készítmények és anyagok mosodai célokra;
szövetkikészítõ készítmények; fehérítõszerek; tisztító-, fényesí-
tõ-, súroló- és csiszolókészítmények; edénymosó készítmények;
szappanok; dezodorok személyi használatra; kézmosó szerek.
5 Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; készítmé-
nyek férgek, rovarok és kártékony állatok pusztítására; fungici-
dek; germicidek; baktériumölõ szerek; parazitairtó szerek; alga-
pusztító készítmények; inszekticidek; gyomirtó szerek; légfrissí-
tõ készítmények; rovarûzõ szerek.
21 Nem elektromos mûködtetésû eszközök, anyagok tisztítási
célokra.

(111) 183.408 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00174 (220) 2004.01.15.
(732) PMW Hungária 200 Kft., Ajka (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Lopás elleni biztonsági szerkezettel ellátott árujelzõ.

(111) 183.409 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 04139 (220) 2003.10.03.
(732) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 183.410 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 04140 (220) 2003.10.03.
(732) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és -szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 183.411 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 04138 (220) 2003.10.03.
(732) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ ügyvéd, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és -szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
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(111) 183.413 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00553 (220) 2004.02.09.
(732) Jockey International, Inc., Kenosha, Wisconsin (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) JOX
(511) 25 Nõi és férfifehérnemû alsók és felsõk.

(111) 183.414 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00691 (220) 2004.02.18.
(732) BIZO U.S.A. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter ügyvéd, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, beleértve a csizmákat, cipõket és a papu-
csokat is.

(111) 183.415 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00701 (220) 2004.02.18.
(732) Kruse Chemie KG, Balve (DE)
(300) 303 42 931.3 2003.08.21. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AdBlue
(511) 1 Adalékanyagok elhasznált gáz kezelésére belsõ égésû moto-

roknál, különösen adalékanyagok az elhasznált gázban a nitro-
gén-oxid csökkentésére katalizátoros dízelmotoroknál.

(111) 183.416 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00864 (220) 2004.02.26.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Csabai eredetmegjelölés területérõl származó húskészít-
mény.

(111) 183.417 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01471 (220) 2004.03.31.
(732) Boomerang Reklám Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Boomerang Magazin
(511) 16 Újságok, folyóiratok, magazinok.

35 Reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok kölcsön-
zése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek
publikálása.

(111) 183.418 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01452 (220) 2004.03.30.
(732) CLEARLINE 21 GRAFIKAI KFT., Budapest (HU)
(740) dr. Novák Barbara ügyvéd, Sávolyi & Novák Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; adminisztráció; irodai munkák.
36 Ingatlanügyletek.
42 Jogi szolgáltatások; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatá-
sok.

(111) 183.419 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01849 (220) 2004.04.22.
(732) Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) RAFINÉRIA
(511) 29 Hús, hal, szárnyas és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék; lekvárok,
kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt,
és gabonafélékbõl elõállított készítmények, kenyér, sütemény és
édesség; fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõpor; só, mustár;
ecet, ízesítõ öntetek; fûszerek, étkezési jég.

(111) 183.421 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00687 (220) 2004.02.18.
(732) Sándor Alexandra, Szeged (HU)
(740) dr. Horváth Péter, Budapest

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

(111) 183.422 (151) 2006.01.16.
(210) M 03 04631 (220) 2003.11.04.
(732) I’COO GmbH, Sonnefeld (DE)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) i’coo
(511) 12 Jármûvekhez, különösen motoros jármûvekhez elõirányzott

ilyenekben/ilyeneken használatos gyermekülések/székek; hor-
dozható gyermekülések/székek, különösen motoros jármûvekhez
elõirányzott és/vagy gyermekkocsikhoz/babakocsikhoz csatla-
koztatható hordozható gyermekülések/székek; gyermekkocsik és
gyermeksportkocsik, különösen összecsukható gyermeksportko-
csik, babakocsik.
18 Hordozható/akasztó eszközzel, például vállszíjjal ellátott
táskák csecsemõk hordozásához; tartóeszközök/keretek csecse-
mõk, kisgyermekek hordozásához; csecsemõkkel kapcsolatos
eszközökhöz és anyagokhoz való táskák; gyermekkocsikhoz/ba-
bakocsikhoz való napernyõk.
20 Gyermekágyak, különösen utazáshoz használatos ágyak
gyermekek részére; járókák, gyermekek járni tanulását segítõ se-
gédeszközök, babahintaszékek, etetõszékek, asztalhoz erõsíthetõ
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székek, hinták, pelenkázóasztalok, bölcsõk, hálózsákok csecse-
mõk és gyermekek részére.
25 Nem elektromosan hevített lábmuffok, melegítõmamuszok;
partedlik (állkendõk).
28 Csörgõk; miniatûr gyermekkocsi és gyermeksportkocsi mo-
dellek, különösen összecsukható gyermeksportkocsi modellek és
ezekhez való napernyõk; játékszerek, úgymint hordozótáskák,
hordozókeretek, lábmuffok/melegítõ mamuszok, gyermekülé-
sek/székek jármûvekhez, hintaszékek, etetõszékek, hinták, mér-
leghinták (libikókák), ágyak, utazáshoz való ágyak és hálózsá-
kok; babák.

(111) 183.423 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01840 (220) 2004.04.22.
(732) Kupecz Richard, Dunakeszi (HU)
(541) GLB DIRECT HUNGARY
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(111) 183.424 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01841 (220) 2004.04.22.
(732) Kupecz Richard, Dunakeszi (HU)

(546)

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

(111) 183.425 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01460 (220) 2004.03.30.
(732) „Mangalica” Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)
(740) dr. Péli András ügyvéd, Soltvadkert

(546)

(511) 31 Élõ állatok.
35 Kereskedelmi ügyletek.

(111) 183.426 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01445 (220) 2004.03.30.
(732) Mészáros Judit, Fonyód (HU)

(546)

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

(111) 183.427 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01831 (220) 2004.04.22.
(732) Foltin-Globe Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sávolyi Györgyi ügyvéd, Sávolyi és Novák Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Ice tea.

(111) 183.428 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01237 (220) 2004.03.19.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyard Kft., Sopron (HU)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Így szeretem az Életet
(511) 33 Szeszes italok, borok és likõrök.

(111) 183.429 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 01833 (220) 2004.04.22.
(732) Mollináry László Lajos, Budapest (HU)
(541) COCO MUSIC MOLLY DREAM
(511) 9 CD-ROM (kompaktlemezek), hanglemezek, hangfelvétel

hordozók, hangrögzítõ szalagok, kompaktlemezek (audió, video)
és mágneses adathordozók.

(111) 183.430 (151) 2006.01.16.
(210) M 04 00698 (220) 2004.02.18.
(732) Ökocentrum Rt., Budapest (HU)

(541) ÖKOLINE-BIOKLINIKA
(511) 44 Klinikai egészségügyi, orvosi szolgáltatások, egészségügyi

állapot felmérése, diagnózis felállítása, terápiás kezelések, utóke-
zelések, szekunder prevenció, egészséges életmód beállítása.

(111) 183.432 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01385 (220) 2004.03.26.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István ügyvéd, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(541) Bajor Show
(511) 9 Hanglemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 183.433 (151) 2006.01.19.
(210) M 03 04551 (220) 2003.10.31.
(732) OSI NY, New York, New York (US)
(740) dr. Sár Csaba ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LÉPÉSRÕL LÉPÉSRE
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek, játékkártyák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 183.434 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01944 (220) 2004.04.29.
(732) R&R PAPÍR Író-, nyomó-, másolópapír, író- és irodaszer

értékesítõ Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 183.435 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01423 (220) 2004.03.29.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskonzervek.

(111) 183.436 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01424 (220) 2004.03.29.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

(554)

(511) 29 Készételkonzervek.

(111) 183.437 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 00647 (220) 2004.02.16.
(732) Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltetõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Egerszalók (HU)
(740) dr. Bódis Károly ügyvéd, Sinkó és Bódis Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 11 Vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
32 Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
42 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás, orvosi higié-
niai és szépségápolási ellátás.
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(111) 183.438 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01422 (220) 2004.03.29.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)
(554)

(511) 29 Májkrémkonzerv.

(111) 183.439 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01421 (220) 2004.03.29.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

(554)

(511) 29 Húskonzervek.

(111) 183.440 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01420 (220) 2004.03.29.
(732) GROPIUS Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Ingatlanforgalmazás; ingatlankezelés.
37 Épületek, utak, hidak, gátak, távvezetékek építése; építési
tervek felügyelete; építmények lebontása; építõipari gépek köl-
csönzése.

(111) 183.441 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 00640 (220) 2004.02.16.
(732) Bujkó Tamás, Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok, hordozható fémszerkezetek, fém tetõ-
szerkezetek és ezek alkatrészei.

(111) 183.442 (151) 2006.01.19.
(210) M 04 01172 (220) 2004.03.16.
(732) ENERGOTEL Mérnöki Iroda és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) ENERGOTEL
(511) 35 Reklámozás; piackutatás, ügynöki tevékenység és egyéb

kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai mun-
kák.
42 Mûszaki értékelési, kutatói, szervezési, tervezési és szakvé-
leményezési szolgáltatások, szakmai konzultáció és szakértõi
munkák; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; iparjogvédelmi figyelõ szolgálat és tanácsadás; építési-
terv készítés, építészet és építészeti konzultáció.

(111) 183.443 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00248 (220) 2004.01.21.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Sátori Anna ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness csibe falatka
(511) 29 Húskészítmények, csirkefalatka.

(111) 183.444 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00390 (220) 2004.01.30.
(732) Magyar Egészséghálózat Kft., Sülysáp (HU)

(541) MINDEN, AMI EGÉSZSÉG
(511) 16 Fényképek, folyóiratok, plasztikkártyák, könyvek és pros-

pektusok, naptárak, nyomtatványok és nyomdaipari termékek,
papíráruk, plakátok falragaszok papírból vagy kartonból, poszte-
rek, molinok és zászlók, öntapadó címkék, pecsétbélyegek, kata-
lógusok, kézikönyvek és magazinok, írószerek, tollak, címkék,
dossziék, értesítések, térképek, grafikai (szitázott és hímzett)
nyomatok, albumok, oktatási eszközök (készülékek kivételével).

(111) 183.445 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00249 (220) 2004.01.21.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Sátori Anna ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness pulyka mellsonka
(511) 29 Húskészítmények, pulykamellsonka.

(111) 183.446 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 01270 (220) 2004.03.22.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Levallois-Perret (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tejföl.

(111) 183.447 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 01269 (220) 2004.03.22.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Levallois-Perret (FR)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
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(546)

(511) 29 Tejföl.

(111) 183.448 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00392 (220) 2004.01.30.
(732) PizzaExpress Limited, Uxbridge, Middlesex (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PIZZA MARZANO
(511) 30 Pizzák és pizzatermékek; készítmények pizza készítéséhez;

feltétek, szószok, fûszerek és ízesítõk; pizzatészta és pizzaliszt;
lisztbõl készült gombócok; tészták és tészta alapú ételek; készéte-
lek és rágcsálnivalók; kenyér; fokhagyma kenyér; spagetti; saláta-
öntetek; ecetek; balzsamecet.
43 Éttermi és élelmezési szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi
szolgáltatások; snackbár szolgáltatások; bárszolgáltatások; kávé-
házi szolgáltatások; elvitelre történõ szolgáltatások.

(111) 183.449 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 01876 (220) 2004.04.26.
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
44 Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, hi-
giéniai és szépségápolási szolgálatatások emberek részére.

(111) 183.450 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00923 (220) 2004.03.01.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio állam (US)
(300) 55037/2003 2003.12.05. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Termékek nõi higiéniai célokra és menstruáció idejére, így
intimbetétek és tamponok, tisztasági betétek, nedvszívó betétek
és nõi egészségügyi betétek.

(111) 183.451 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00924 (220) 2004.03.01.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio állam (US)
(300) 55042/2003 2003.12.05. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Termékek nõi higiéniai célokra és menstruáció idejére, így
intimbetétek és tamponok, tisztasági betétek, nedvszívó betétek,
és nõi egészségügyi betétek.

(111) 183.453 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 01515 (220) 2004.04.01.
(732) PT. DJARUM, Kudus (ID)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 34 Dohányt és szegfûszeget tartalmazó szivarok és cigaretták.

(111) 183.454 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00926 (220) 2004.03.01.
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio állam (US)
(300) 55039/2003 2003.12.05. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Termékek nõi higiéniai célokra és menstruáció idejére, így
intimbetétek és tamponok, tisztasági betétek, nedvszívó betétek
és nõi egészségügyi betétek.
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(111) 183.455 (151) 2006.01.24.
(210) M 02 04420 (220) 2002.09.27.
(732) The Sunrider Corporation dba Sunrider International (Utah

államban bejegyzett cég), Torrance, California (US)
(300) 76/392,296 2002.04.05. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BELLA
(511) 5 Táplálkozáskiegészítõk.

(111) 183.456 (151) 2006.01.24.
(210) M 04 00920 (220) 2004.03.01.
(732) Szabados Erika, Budaörs (HU);

BUBSZI TEAM Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyhatású élelmiszer-kiegészítõk, vitaminkészítmény,
ásványi anyagok, diétás anyagok orvosi célokra, csecsemõtápsze-
rek, gyógyszerészeti készítmények.
35 Reklám- és marketingtevékenység.

(111) 183.458 (151) 2006.01.24.
(210) M 03 05463 (220) 2003.12.15.
(732) Erdõs Pál, Hajdúböszörmény (HU)
(740) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(554)

(511) 20 Ablakszerelvények, nem fémbõl; ajtószerelvények, nem
fémbõl; bútorszerelvények nem fémbõl; ékek nem fémbõl; du-
gók; zárókupakok.

(111) 183.459 (151) 2006.01.24.
(210) M 02 04818 (220) 2002.10.22.
(732) Nagy Tamás, Budapest (HU)

(541) „RÁ DIÓ”
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sötõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 183.461 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00026 (220) 2004.01.07.
(732) Eastern Sugar s.r.o., Bratislavska cesta 1246/9 (SK)
(740) dr. Konkoly Tünde ügyvéd, Hajdúszoboszló

(546)

(511) 1 Mesterséges édesítõszerek.
30 Cukor, cukorkaáruk.

(111) 183.462 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00172 (220) 2004.01.15.
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)
(300) 78/275,956 2003.07.18. US
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) POWDER BURST
(511) 3 Személyes ápolótermékek, nevezetesen dezodorok és izza-

dásgátlók.

(111) 183.463 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00165 (220) 2004.01.15.
(732) Európai Színvonalú Kereskedelemért és Gasztronómiáért

Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Márai Mária ügyvéd, Márai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, írószer és papíráru, tanítási és okta-
tási segédanyagok (készülékek kivételével), felhasználói és keze-
lõi utasítások, nyomtatott közlemények, kiadványok, lexikonok,
enciklopédiák, egyéb ismerettárak papírhordozón; szótárak, refe-
renciakönyvek, egyéb kiadványok papírhordozón; rendszeres ki-
adványok, folyóiratok, naptárak, naplók, jegyzettömbök, jegyzet-
füzetek, telefonszám-regiszterek, naplók és mindezek tartozékai.

(111) 183.464 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00164 (220) 2004.01.15.
(732) Európai Színvonalú Kereskedelemért és Gasztronómiáért

Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Márai Mária ügyvéd, Márai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, írószer és papíráru, tanítási és okta-
tási segédanyagok (készülékek kivételével), felhasználói és keze-
lõi utasítások, nyomtatott közlemények, kiadványok, lexikonok,
enciklopédiák, egyéb ismerettárak papírhordozón; szótárak, refe-
renciakönyvek, egyéb kiadványok papírhordozón; rendszeres ki-
adványok, folyóiratok, naptárak, naplók, jegyzettömbök, jegyzet-
füzetek, telefonszám-regiszterek, naplók és mindezek tartozékai.
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(111) 183.465 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00163 (220) 2004.01.15.
(732) Európai Színvonalú Kereskedelemért és Gasztronómiáért

Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Márai Mária ügyvéd, Márai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, írószer és papíráru, tanítási és okta-
tási segédanyagok (készülékek kivételével), felhasználói és keze-
lõi utasítások, nyomtatott közlemények, kiadványok, lexikonok,
enciklopédiák, egyéb ismerettárak papírhordozón; szótárak, refe-
renciakönyvek, egyéb kiadványok papírhordozón; rendszeres ki-
adványok, folyóiratok, naptárak, naplók, jegyzettömbök, jegyzet-
füzetek, telefonszám-regiszterek, naplók és mindezek tartozékai.

(111) 183.466 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00162 (220) 2004.01.15.
(732) Európai Színvonalú Kereskedelemért és Gasztronómiáért

Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Márai Mária ügyvéd, Márai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, írószer és papíráru, tanítási és okta-
tási segédanyagok (készülékek kivételével), felhasználói és keze-
lõi utasítások, nyomtatott közleményei: kiadványok, lexikonok,
enciklopédiák, egyéb ismerettárak papírhordozón; szótárak, refe-
renciakönyvek, egyéb kiadványok papírhordozón; rendszeres ki-
adványok, folyóiratok, naptárak, naplók, jegyzettömbök, jegyzet-
füzetek, telefonszám-regiszterek, naplók és mindezek tartozékai.

(111) 183.467 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00171 (220) 2004.01.15.
(732) SOLSTAR Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-

mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 183.468 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00825 (220) 2004.02.25.
(732) Veresné Vörös Zsuzsanna, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Pizza, péksütemény, cukrászsütemény.
42 Vendéglátás.

(111) 183.469 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 05033 (220) 2003.11.27.
(732) Király Gábor, Szombathely (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek, nevelés, oktatás, sportta-
nítás, testnevelés, sportversenyek szervezése, edzõtábori szolgál-
tatások, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, sportfelszerelések
bérbeadása, sportlétesítmények üzemeltetése, klubszolgáltatá-
sok.

(111) 183.470 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 01526 (220) 2003.04.09.
(732) Mayurdhwaj, Rana, KW Dubai (KW);

Orbán Krisztián, Páty (HU)
(740) Bodnár Attila, Budapest

(546)

(511) 7 Szendvicssütõ, kenyérpirító, kávéfõzõ, mixer, kávédaráló,
elektromos kés, porszívó, fúrógép, sarokcsiszoló, leszúrófûrész.
9 Vasaló, magnó, CD-játszó, DVD-játszó, rádió, videomag-
nó, televízió.
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11 Légkondicionáló készülék, rezsó, mikrohullámú sütõ, víz-
forraló, kenyérsütõ gép.
21 Edények, keverõtálak, étkészlet, evõeszközök.

(111) 183.471 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 05026 (220) 2003.11.27.
(732) MEETRIX Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Anyagok fehérnemûhöz, bélések, bútorhuzatok textilbõl,
bútorszövetek, damaszt, függönyök, kötött szövetek, lenszöve-
tek, mûselyemszövetek, nem szõtt textíliák, pamutkelmék, pa-
mutvászon, rugalmas (elasztikus) szövetek, selyemszövetek, tüll,
tüllfüggönyök.
25 Alsónadrágok, alsónadrágok rövid, alsónemûk, bodyk, bõr-
ruházat, cipõk, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik, dzsekik,
fejfedõk, fejszalagok, felsõkabát /felöltõ, felsõruházat, fityulák,
futballcipõk, fülvédõk, fúzõs bakancsok, gabardin, harisnyanad-
rág, harisnya, hurkolt/ kötöttáruk, ingek, ingblúz, kabát, kalap,
kesztyû, készruha, kombiné, kosztüm, melegítõ, mellény, munka-
ruha, mûbõrruházat, nadrág, nõi ruha, nyakkendõ, nyaksál, pa-
pucs, parka, pizsama, póló, pulóver, sapka, sál, sportcipõ, strand-
ruha, szandál, szári, vállkendõ, zokni, öv.

(111) 183.472 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 05024 (220) 2003.11.27.
(732) MEETRIX Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Anyagok fehérnemûhöz, bélések, bútorhuzat textilbõl, bú-
torszövet, damaszt, függöny, kötött szövet, lenszövet, mûselyem-
szövet, nem szõtt textília, pamutkelme, pamutvászon, rugalmas
(elasztikus) szövet, selyemszövet, tüll, tüllfüggöny.
25 Alsónadrág, alsónadrág rövid, alsónemû, bodyk, bõrruhá-
zat, cipõ, csecsemõnadrág, csuklya, kapucni, dzseki, fejfedõ, fej-
szalag, felsõkabát (felöltõ, felsõruházat, fityula, futballcipõ, fül-
védõ, fúzõs bakancs, gabardin, harisnyanadrág, harisnya, hurkolt)
kötöttáru, ing, ingblúz, kabát, kalap, kesztyû, készruha, kombiné,
kosztüm, melegítõ, mellény, munkaruha, mûbõrruházat, nadrág,
nõi ruha, nyakkendõ, nyaksál, papucs, parka, pizsama, póló,
pulóver, sapka, sál, sportcipõ, strandruha, szandál, szári, vállken-
dõ, zokni, öv.

(111) 183.473 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 00832 (220) 2004.02.25.
(732) Demeter Csaba, Eger (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 EGER eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 183.474 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 02516 (220) 2003.06.11.
(732) ELEKTRONET Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) Velok László szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ- (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és -szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 183.475 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 02515 (220) 2003.06.11.
(732) ELEKTRONET Rt., Nyíregyháza (HU)
(740) Velok László szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(591)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ- (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
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számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 183.476 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 01552 (220) 2004.04.05.
(732) Tóth Viktor, Tolna (HU)

(541) LINDHAUS
(511) 7 Gépek és szerszámgépek, motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök, keltetõgépek.

(111) 183.477 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 05046 (220) 2003.11.27.
(732) Promenade Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 183.478 (151) 2006.01.27.
(210) M 04 01933 (220) 2004.04.28.
(732) Fischl András, Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Tamás ügyvéd, Tata

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

nisztráció; irodai munkák.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 183.479 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 05027 (220) 2003.11.27.
(732) MEETRIX Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõ, csuklya, kapucni, dzseki, fejfedõ, fejszalag, felsõka-
bát, felöltõ, felsõruha, fityula, futballcipõk, fûzõs bakancs, kabát,
kalap, kesztyû, nyakkendõ, nyaksál, papucs, sapka, sál, sportcipõ,
szandál, szári, vállkendõ.

(111) 183.480 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 05025 (220) 2003.11.27.
(732) MEETRIX Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Anyagok fehérnemûhöz, bélések, bútorhuzat textilbõl, bú-
torszövetek, damaszt, függöny, kötött szövet, lenszövet, mûse-
lyemszövet, nem szõtt textília, pamutkelme, pamutvászon, rugal-
mas (elasztikus) szövet, selyemszövet, tüll, tüllfüggöny.
25 Alsónadrág, alsónadrág rövid, alsónemû, bodyk, bõrruhá-
zat, cipõ, csecsemõruházat, csuklya, kapucni, dzseki, fejfedõ, fej-
szalag, felsõkabát (felöltõ, felsõruházat, fityula, futballcipõ, fül-
védõ, fûzõs bakancs, nadrág, harisnya, hurkolt) kötöttáru, ing,
ingblúz, kabát, kalap, kesztyû, készruha, kombiné, kosztüm, me-
legítõ, mellény, munkaruha, mûbõrruházat, nadrág, nõi ruha,
nyakkendõ, nyaksál, papucs, parka, pizsama, póló, pulóver, sap-
ka, sál, sportcipõ, strandruha, szandál, szári, vállkendõ, zokni, öv.

(111) 183.481 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 04604 (220) 2003.11.03.
(732) Árok József, Budapest (HU)
(740) dr. Rozgonyi-Tóth István ügyvéd, Rozgonyi Nyalka Gonda

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások; autómosás; gé-
pek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik kar-
bantartása és javítása; elhasznált és megsemmisült motorok felújí-
tása; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok szerelése és
vulkanizálása (javítása); kerekek és futómû részegységeinek szer-
vizelése, javítása; javítási tárgyú információk; jármûfényezés
(polírozás); jármûjavítás; jármûjavító mûhelyek; jármûmosás;
jármûvek karbantartása; jármûvek kenése; jármûvek rozsda elleni
kezelése; kárpitozás javítása; jármûvek tisztítása; jelek festése és
javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása;
lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; elektromos berende-
zések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavar-
mentesítése; audio-vizuális berendezések felszerelése és javítása;
jármûtuning.
42 Tudományos és mûszaki szolgálgáltatások; gépjármûvek
mûszaki vizsgálata; hosting szolgáltatás weboldalakhoz; webol-
dalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 183.482 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 02307 (220) 2003.05.28.
(732) PizzaExpress Limited, Uxbridge, Middlesex (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SAN MARZANO
(511) 30 Pizzák és pizzatermékek; készítmények pizza készítéséhez;

fûszerek és ízesítõk; pizzatészta és pizzaliszt; lisztbõl készült
gombócok; tészták és tészta alapú ételek; készételek és rágcsálni-
valók; desszertek és pudingok; jégkrémek; sütemények; kávé, tea,
cukor; csokoládé és kávé alapú italok; kenyér; fokhagyma kenyér;
spagetti; salátaöntetek; ecetek; balzsamecetek.
43 Éttermi és élelmezési szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi
szolgáltatások; snackbár szolgáltatások; bárszolgáltatások; kávé-
házi szolgáltatások; elvitelre történõ szolgáltatások.
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(111) 183.483 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 04348 (220) 2003.10.16.
(732) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Balaton régióból származó zweigelt borok.

(111) 183.484 (151) 2006.01.27.
(210) M 03 00441 (220) 2003.02.06.
(732) Grandola Rt., Budapest (HU)
(541) CALA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(111) 183.487 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01943 (220) 2004.04.29.
(732) R&R PAPÍR Író-, nyomó-, másolópapír, író- és irodaszer

értékesítõ Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 183.488 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01614 (220) 2004.04.07.
(732) IKO New Media Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor ügyvéd, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munka.
38 Távközlés.

(111) 183.489 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01611 (220) 2004.04.07.
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Göd (HU)
(740) dr. Gyollai János ügyvéd, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 183.490 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01593 (220) 2004.04.07.
(732) TARGET HUNGÁRIA Vállalkozási Tanácsadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos ügyvéd, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) targetfuture
(511) 35 Tanácsadás, konzultáció, támogatás üzletvezetéshez, válla-

latvezetéshez és szervezéshez, személyzeti kérdésékhez; állás-
közvetítés; hirdetés, reklám.
42 Munkaügyi, pályaválasztási, foglalkozási tanácsadó szemé-
lyi szolgáltatás.

(111) 183.491 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01607 (220) 2004.04.07.
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Göd (HU)
(740) dr. Gyollai János ügyvéd, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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(111) 183.492 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02672 (220) 2005.08.12.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) LuNEO
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.

(111) 183.493 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01608 (220) 2004.04.07.
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Göd (HU)
(740) dr. Gyollai János ügyvéd, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 183.494 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01391 (220) 2004.03.26.
(732) Korb Tibor, Mór (HU)

(546)

(511) 33 A móri eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 183.495 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02760 (220) 2005.08.24.
(732) Iskolaprojekt 68. Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 183.496 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01170 (220) 2004.03.16.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

(554)

(511) 29 Májkrémkonzerv.

(111) 183.497 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01619 (220) 2004.04.07.
(732) Rédei Erika, Tapolca (HU)

(541) CLENCH
(511) 25 Ruhák, cipõk, kalapáruk.

(111) 183.499 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01617 (220) 2004.04.07.
(732) Kalivera Bt., Pécs (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.
5 Étrend-kiegészítõk; gyógyhatású készítmények.

(111) 183.500 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02674 (220) 2005.08.12.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) CroNEO
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(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.

(111) 183.501 (151) 2006.01.31.
(210) M 03 04168 (220) 2003.10.06.
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MARATHON
(511) 30 Liszt; gabonafélék; gabonakészítmények emberi fogyasz-

tásra; csomagolt rizs fõzésre és elõfõzött vagy dehidrált rizs; tész-
ta; kenyérre kenhetõ anyagok; kész vagy félkész ételek, snackek
és apró falatok, valamennyi elsõsorban az elõbb felsorolt anya-
gokból vagy burgonya, hús, hal, szárnyas, fõzelékfélék és fûsze-
rek hozzáadásával készítve; tea; kávé; kávépótlók; kakaó; ivócso-
koládé; a felsorolt termékek kivonat (folyékony vagy száraz) for-
mában is, mint készitalok, továbbá csomagolva árusító automa-
tákba való forgalmazásra alkalmasan is; töltelékek pék- és cuk-
rászsüteményekhez, snackekhez; melaszszirup, cukor, méz,
szószhoz való fûszerek; szószok az említett termékekbõl, beleér-
ve diót tartalmazó szószokat, dióízesítésû szószokat; szószokat
szárnyasokhoz, fagyasztott halhoz, tésztához, rizshez; szószok
tésztába, szószok marha, hal, szárnyas és vadhús fõzéséhez; szó-
szok lisztes ételek készítéséhez, paradicsomszósz, zöldségszó-
szok; szószok fagylaltkrémhez; fagylaltok, jégkrémek, jégkrém-
termékek, fagyasztott édességek, kenyér, torta, keksz, tésztafélék,
sütemények, édességek, csokoládé, csokoládés termékek, snac-
kek elsõsorban a fenti termékekbõl készítve.

(111) 183.502 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02675 (220) 2005.08.12.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) SlovNEO
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.

(111) 183.503 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01969 (220) 2004.04.29.
(732) Capital Consulting Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(546)

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

(111) 183.504 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02676 (220) 2005.08.12.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) ChemNEO
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.

(111) 183.505 (151) 2006.01.31.
(210) M 03 05511 (220) 2003.12.17.
(732) Reckitt Benckiser N.V., (a Holland Királyságban bejegyzett

cég), Hoofddorp (NL)
(740) Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csi-
szoló- vagy dörzsölõszerek; detergens hatású mosószerek; mész-
és vízkõoldó és -eltávolító szerek háztartási használatra; rozsdaol-
dó és rozsdafolt eltávolító szerek, zsíroldó és zsírfolt eltávolító
szerek, más folteltávolító szerek; készítmények mosogatók lefo-
lyói és más lefolyók tisztítására, dugulásmentesítésére és tisztán-
tartására; készítmények mész- és vízkõlerakódás, valamint rozs-
da- vagy zsírfoltok képzõdésének megelõzésére; kelmelágyító és
-öblítõ szerek; mosószer adalékok; a felsorolt, kifejezetten nem
személyes használatú termékek bármelyike fertõtlenítõ adalékkal
vagy anélkül.

(111) 183.506 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01624 (220) 2004.04.08.
(732) PEZ Hungária Élelmiszeripari Kft., Jánossomorja (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, eszenciák italok elõállításához, gyü-
mölcslevek, izotóniás italok, készítmények italok elõállításához,
pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz.

(111) 183.507 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01433 (220) 2004.03.29.
(732) A & F Trademark, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) ABERCROMBIE & FITCH
(511) 3 Szépségápoló termékek, így borotválkozás utáni zselék, bo-

rotválkozás utáni arcszeszek, izzadásgátlók, mûkörmök, fertõtle-
nítõ arcszeszek, fertõtlenítõ bõrápoló oldatok, fürdõkristályok,
fürdõolajok, fürdõsók, arcpirosítók, testcsillámok, testápoló per-
metek, testápoló olajok, testradírok, folyékony szappanok, hab-
fürdõk, kölnik, testápoló krémek, körömágybõr-ápoló krémek,
szemránckrémek, arckrémek, lábápoló krémek, kézápoló kré-
mek, testdezodorok, illóolajok, bõrradírok, szemápoló zselék,
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szemceruzák, szemápoló pakolások, szemhéjfestékek, arccsillá-
mok, arcápoló pakolások, arcápoló permetek, arcradírok, gyógy-
hatású anyagot nem tartalmazó lábfürdõk, arctonikok, alapozók,
parfüm fürdõszerek, parfüm testápoló permetek, hajkondicionáló
szerek, hajfestékek, hajfények, hajcsillámok, hajápoló pakolások,
pomádé, hajöblítõ készítmények, szõrtelenítõ krémek, hajsampo-
nok, hajlakkok, haj kiegyenesítõ készítmények, hajformázó zse-
lék, hajformázó habok, testápoló tejek, arcápoló tejek, lábápoló
oldatok, kézápoló oldatok, ajakbalzsamok, szájfények, szájkon-
túr ceruzák, szájfestékek, rúzsok, testsminkek, arcsminkek,
sminkeltávolító készítmények, szempillafestékek, masszázskré-
mek, masszírozó oldatok, masszázsolajok, körömlakkok, köröm-
lakklemosók, körömmatricák, gyógyhatású anyagot nem tartal-
mazó korrektorceruzák, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó
arctisztító készítmények, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó
masszírozó kenõcsök, az arc zsírosodását megakadályozó készít-
mények, parfümök, testhintõporok, arcpúderek, lábhintõporok,
horzsakövek, sótartalmú bõrradírok, borotvakrémek, borotválko-
zózselék, tusolókrémek, tusolózselék, barnítókrémek.
25 Ruházati termékek, így fürdõköpenyek, strandruhák, övek,
blézerek, blúzok, bodyk, csizmák, hosszú szárú alsók, melltartók,
melltartós topok, vállas ingek, sapkák, kabátok, ruhák, harisnya-
tartók, csípõszorítók, kesztyûk, köntösök, topok, kalapok, fejpán-
tok, dzsekik, farmernadrágok, joggingok, kötött ingek, kötött fel-
sõk, tornaruhák, fehérnemû, egyujjas kesztyûk, pongyolák, háló-
köntösök, hálóingek, pizsamák, nõi alsók, nadrágok, harisnya-
nadrágok, szandálok, lapszoknyák, sálak, ingek, cipõk, rövidnad-
rágok, szoknyák, pantallók, papucsok, férfi alsók, tornacipõk,
zoknik, lábfej nélküli harisnyanadrágok, öltönyök, melegítõnad-
rágok, melegítõfelsõk, fürdõruhák, pólók, ujjatlan topok, hosszú
ujjú bodyk, nyakkandõk, combfix, harisnyák, alsónadrágok, alsó-
ingek, alsónemûk, mellények.
35 Kereskedelmi szolgáltatások, postai megrendelések teljesí-
tése katalógus alapján és online áruházak szolgáltatásai szépség-
ápolási termékek, illatszerek ékszerek, órák, hátizsákok, táskák,
pénztárcák és ruházati termékek vonatkozásában.

(111) 183.508 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02671 (220) 2005.08.12.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) MolNEO
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.

(111) 183.509 (151) 2006.01.31.
(210) M 03 05494 (220) 2003.12.17.
(732) VANÍLIA Cukrász Kkt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Kft.,

Budapest

(541) SZABÓ MARCIPÁN MÚZEUM
(511) 30 Édesipari termékek, pudingok, pralinék, torták, sütemé-

nyekhez, tortákhoz ehetõ díszítések, édességek karácsonyfa dí-
szítéséhez, fondant, csokoládék, desszertek, cukorkák, cukrászati
termékek, cukrászsütemények, süteményporok, marcipán, man-
dula alapú édesipari készítmények, mandulacukor, tészták, man-
dulás tészták, fagylaltok, fagylaltporok, jégkrémek, parfék, gesz-
tenyébõl készült édességek, méz, mézeskalács, rágógumik.
41 Oktatás, nevelés, szórakoztatás, sport, kulturális szolgálta-
tások, bemutatók, kiállítások.
43 Vendéglátási élelmezési és gasztronómiai szolgáltatások,
szállásadás.

(111) 183.510 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01389 (220) 2004.03.26.
(732) ROCHE (Magyarország) Kft., Budaörs (HU)

(591)

(511) 5 Bakteriológiai készítmények humán és állatgyógyászati
használatra; diagnosztikai készítmények; vegyi reagensek humán
vagy állatgyógyászati használatra; vérplazma; szérumok.
9 Audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt) le-
mezek; diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra;
egéralátétek, elektronikus közlemények (letölthetõ); mágneses
adathordozók; számítógépprogramok (letölthetõ); szoftverek
(rögzített); videokazetta.
10 Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; elemzõ-
készülékek gyógyászati használatra; véranalizáló készülékek.
11 Egészségügyi készülékek és berendezések.
35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; adatkutatás számí-
tógépfájlokban (mások számára); eladási propaganda (mások szá-
mára); információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; ke-
reskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; piaci tanul-
mányok; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; üzletszervezési
és üzletvezetési tanácsadás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.
39 Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok tá-
rolása.
42 Jogi szolgáltatás; vegyelemzés, kémiai analízis.
44 Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi berendezések
kölcsönzése; kórházi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.

(111) 183.511 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01627 (220) 2004.04.08.
(732) PEZ Hungária Élelmiszeripari Kft., Jánossomorja (HU)
(554)

(511) 5 Gyógyhatású adalékanyagok; diétás élelmiszerek; gyógy-
italok; pasztillák; vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-ki-
egészítõk; étvágycsökkentõ szerek.
32 Alkoholmentes italok; eszenciák italok elõállításához; gyü-
mölcslevek; készítmények italok elõállításához; pasztillák szén-
savas italokhoz; porok szénsavas italokhoz.

(111) 183.512 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01596 (220) 2004.04.07.
(732) L. Laki László, Budapest (HU)
(740) dr. Rónyai Ferenc ügyvéd, Dr. Rónyai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(111) 183.513 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01609 (220) 2004.04.07.
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Göd (HU)
(740) dr. Gyollai János ügyvéd, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 183.514 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01610 (220) 2004.04.07.
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Göd (HU)
(740) dr. Gyollai János ügyvéd, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 183.515 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01601 (220) 2004.04.07.
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SECUSTIN
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

(111) 183.516 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01643 (220) 2004.04.08.
(732) ASYS INFORMATIKA Kft., Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 183.517 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01599 (220) 2004.04.07.
(732) Öngondoskodás - A pénzügyi és befektetési kultúra

fejlesztéséért alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyi Tünde ügyvéd, Dr. Hegyi Tünde Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.518 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01594 (220) 2004.04.07.
(732) LACHMANN FIAI Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, Gyõr

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.
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(111) 183.519 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01587 (220) 2004.04.07.
(732) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László ügyvéd, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Pénzügyi mûveletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 183.520 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01586 (220) 2004.04.07.
(732) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László ügyvéd, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Pénzügyi mûveletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 183.521 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01604 (220) 2004.04.07.
(732) GUABER S.p.A., FUNO DI ARGELATO (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Hajvizek, hajsamponok; hajápoló készítmények.

(111) 183.522 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01782 (220) 2004.04.20.
(732) PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság,

Szeged (HU)
(740) dr. Déri Béla ügyvéd, Déri és Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, húskivonatok, húskészítmények.

(111) 183.523 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01431 (220) 2004.03.29.
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
(300) 2354749 2004.01.30. GB
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DIPERTERIX
(511) 5 Oltóanyagok humán felhasználásra.

(111) 183.524 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01432 (220) 2004.03.29.
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG., Zürich (CH)

(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) FIGARO
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, pótkávé, kakaó, csokoládé, kakaóita-

lok, csokoládéitalok és kávéitalok, valamint készítmények ilyen
italok készítéséhez, tea; péksütemények, tésztafélék és cukrászsü-
temények, elsõsorban cukrot és csokoládét tartalmazó cukrászsü-
temények, fánkféleségek, gabonakészítmények, étkezési jég.

(111) 183.525 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01615 (220) 2004.04.07.
(732) ELPUMPS Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Fehérgyarmat (HU)
(740) dr. Bacsa Judit ügyvéd, Dr. Bacsa Judit Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(111) 183.526 (151) 2006.01.31.
(210) M 05 02731 (220) 2005.08.22.
(732) Schobert Ferenc Norbert, Budakalász (HU)
(740) dr. Horváth György ügyvéd, Dr. Horváth - dr. Jakab Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) NORBI UPDATE MENÛ
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 183.527 (151) 2006.01.31.
(210) M 02 02282 (220) 2002.05.13.
(732) Vörsi Községi Önkormányzat, Vörs (HU)
(740) dr. Liszkai Katalin ügyvéd, Liszkai Ügyvédi Iroda, Marcali

(541) Vörs, a Kis-Balaton fõvárosa
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); játékkártyák;
nyomdabetûk; klisék.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás, orvosi higié-
niai és szépségápolási ellátás, állatgyógyászati és mezõgazdasági
szolgáltatások, jogi szolgáltatások, tudományos és ipari kutatás,
számítógépek programozása.

(111) 183.528 (151) 2006.01.31.
(210) M 03 04447 (220) 2003.10.21.
(732) Debreceni Nyári Egyetem Kht., Debrecen (HU)

(541) DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
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(511) 41 Digitális képfelvételezés, elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, esz-
mecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fogadások
szervezése, gyakorlati képzés (szemléltetés), konferenciák, kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, levelezõ tan-
folyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáz-
tatás, online elérhetõ elektronikus publikációk, szabadidõs szol-
gáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szim-
póziumok szervezése és lebonyolítása.

(111) 183.529 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 00011 (220) 2004.01.05.
(732) „MASPEX WADOWICE” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ICEFRESH
(511) 32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, por alkoholmentes

italok készítéséhez, egyéb készítmények alkoholmentes italok ké-
szítéséhez, ásványvíz.

(111) 183.530 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01240 (220) 2004.03.19.
(732) Familie Porsche AG Beteiligungsgesellschaft, Salzburg (AT)
(740) Friedné dr. Kallós Éva ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) THE ENGINEERS OF LUXURY
(511) 9 Szemüvegek, elektronikus iratrendezõk, személyi számító-

gépek, laptopok, mobiltelefonok.
12 Jármûvek.
14 Órák és más idõmérõ eszközök.
16 Íróeszközök.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; utazótáskák és
bõröndök.
25 Ruházati termékek, cipõk.
28 Sportcikkek, melyek nem tartoznak más osztályokba.
34 Öngyújtók.

(111) 183.531 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01473 (220) 2004.03.31.
(732) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER KFT.,

Budapest

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

(111) 183.532 (151) 2006.01.31.
(210) M 04 01474 (220) 2004.03.31.
(732) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER KFT.,

Budapest

(546)

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

(111) 183.546 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00184 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness panírozott pulykamellfilé sajtos
fit zöldségekkel

(511) 29 Húskészítmények, panírozott pulykamellfilé zöldségekkel.

(111) 183.547 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00185 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness pulyka falatka
(511) 29 Húskészítmények, pulykafalatka.

(111) 183.548 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00186 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness panírozott csibemellfilé
(511) 29 Húskészítmények, panírozott csirkemellfilé.

(111) 183.549 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00187 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness baromfi májas
(511) 29 Húskészítmények, baromfimájas.

(111) 183.550 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00188 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness baromfi virsli
(511) 29 Húskészítmények, baromfivirsli.

(111) 183.551 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00189 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness pulyka füstölt párizsi
(511) 29 Húskészítmények, pulykapárizsi.

(111) 183.552 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00190 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness baromfi füstölt párizsi
(511) 29 Húskészítmények, baromfipárizsi.

(111) 183.553 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00191 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness pulyka felvágott
(511) 29 Húskészítmények, pulykafelvágott.

(111) 183.554 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00192 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness baromfi felvágott
(511) 29 Húskészítmények, baromfifelvágott.
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(111) 183.555 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00193 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness pulyka párizsi
(511) 29 Húskészítmények, pulykapárizsi.

(111) 183.556 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00194 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness csirke mellsonka
(511) 29 Húskészítmények, csirkemellsonka.

(111) 183.557 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00195 (220) 2004.01.16.
(732) BÁBOLNA Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István ügyvéd, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bábolna Fitness baromfi párizsi
(511) 29 Húskészítmények, baromfipárizsi.

(111) 183.558 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 01733 (220) 2004.04.16.
(732) Vinto Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) VINTO
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 183.560 (151) 2006.02.01.
(210) M 05 02994 (220) 2005.09.14.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) RussNEO
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõ- és kutatótevékenység; ipari elemzõ- és kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezése és
-fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 183.561 (151) 2006.02.01.
(210) M 05 02985 (220) 2005.09.14.
(732) Alveola Cosmetic Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) JimJams
(511) 3 Kozmetikai szerek, hajápolási célra; hajfestékek; hajspray;

hajszeszek; samponok; fényesítõszerek; hajhullámosító készít-
mények; hajformázó gél.
8 Szõrtelenítõ eszközök, depilálók (elektromos és nem elekt-
romos); borotvák; hajnyíró gépek (elektromos és nem elektro-
mos); manikûrkészletek, ollók; simítóvasak; sütõvasak.
11 Hajszárítók.

(111) 183.562 (151) 2006.02.01.
(210) M 05 02993 (220) 2005.09.14.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) EastNEO
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõ- és kutatótevékenység; ipari elemzõ- és kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezése és
-fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 183.563 (151) 2006.02.01.
(210) M 05 02992 (220) 2005.09.14.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) RusNEO
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kõolaj-feldolgozás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõ- és kutatótevékenység; ipari elemzõ- és kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezése és
-fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 183.564 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 00916 (220) 2004.03.01.
(732) DESA IP, LLC c/o HIG Capital LLC, Miami, Florida (US)
(740) Risbjergné dr. Farkas Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 11 Folyékony tüzelõanyaggal fûtött, rögzített és mobil helyi-
ségfûtõtestek háztartási és ipari alkalmazásra.

(111) 183.565 (151) 2006.02.01.
(210) M 04 01748 (220) 2004.04.16.
(732) Fodor Miklós Lajos, Budapest (HU)
(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatsze-
rek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építkezéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályba.
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(111) 183.581 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01675 (220) 2004.04.13.

(732) SUNSTAR SUISSE S.A., Ecublens (CH)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Selyembefûzõk, selyemfogók; eszközök fogselyem beil-
lesztésére foghidak alá és összekapcsolt jacket-koronák közé; fo-
gók fogselyemhez; fogtükrök; mûanyagfelhordó zselétálcák fo-
gászati használatra; fluoridfelhordó tálcák fogászati használatra;
fogközi kézi mûködtetésû vagy elektronikus ingerlõkészülék, in-
gerlõkészülék hegyek és ingerlõkészülék nyelek; nyelek és he-
gyek fogközi kefékhez, elsõsorban fogorvosi használatra, vala-
mint eldobható fogtisztító készülék.
21 Fogkefék, mûfogsor kefék, híd- és kapocskefék, sikálóke-
fék; fogselyem, fogselyemtartók és fogók, fogselyem befûzõk;
fogközi fogók és kefék, ingerlõkészülék nyelek és hegyek; nyelv-
tisztító mûszerek.

(111) 183.585 (151) 2006.02.06.
(210) M 04 01863 (220) 2004.04.23.
(732) SOCIETE DES LUBRIFIANTS IPONE-S.L.I.

(société anonyme), Cabries (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 4 Olajok és ipari zsírok, kenõanyagok, tüzelõanyagok (bele-
értve a motorbenzineket).

A rovat 221 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 176.854, 182.283,
182.370, 182.372, 182.447, 182.449, 182.450, 182.557, 182.654,
182.655, 182.676, 182.677, 182.680, 182.681, 183.039, 183.309,
183.310, 183.313, 183.331–183.337, 183.339, 183.340, 183.344,
183.346–183.349, 183.355–183.389, 183.391–183.411,
183.413–183.419, 183.421–183.430, 183.432–183.451,
183.453–183.456, 183.458, 183.459, 183.461–183.484,
183.487–183.497, 183.499–183.532, 183.546–183.558,
183.560–183.565, 183.581, 183.585
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